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آشنایی با سیستم 
طبقه بندی Tier مراکزداده 

Uptime موسسه

چگونه با مانیتورینگ زیرساخت های مرکزداده، 
سرمایه گذاری و هزینه ها را مدیریت کنیم؟

آیا واقعا UPS باعث رشد کسب وکار شما می شود؟
چگونه مطمئن شویم فناوری باتری های ما می توانند 

نیازهای مراکزداده مدرن را برآورده کنند

چگونه با اعتماد به نفس »نه« بگوییم؟
برای بسیاری از مردم »نه« گفتن آسان نیست ولی برای 

مدیران بزرگ یک مهارت مهم است.

نگاهی به تاریخچه شکل  گیری یکی از محبوب ترین 
پیام رسان های تاریخ ارتباطات )بخش اول(
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•    ارائه شده در دو مدل سه فا� با ۳۶ پورت  و تک فا� با ۲۸ پورت خ�وجی
•    تحت شبکه و قابلیت ارتباط با سیستم مدی��ت ��رساخت مرکز داده

•    پورت های Ultra High Density ،C13 (ترا�م باال)
•    تولید بومی سا�ی شده و قابلیت سفارشی سا�ی تعداد پورت ها براساس نیاز شما

•    با قابلیت مانیتو��نگ شرایط محیطی رک (دما، رطوبت، مگنت درب، نشتی آب و ...)

 DCIM (BMS)  هم بهره مند شویداز کا���ی  
IP-Based Metered Switched PDU



خاطــر  بــه  پیشــرفته  کشــورهای  کــه  می رســد  نظــر  بــه  این طــور 
داشــتن امکانــات، فنــاوری و تجهیــزات بیشــتر و مدرن تــر، در مهــار 
کــم هزینه تــر آن هــا موفق تــر هســتند.  بحران هــا و عبــور ســریع تر و 
ــریع  ــار س ــرای مه ــرفته ای ب ــزات پیش ــا و تجهی ــرد؛ ابزاره ــش بگی ــه ای آت ــر نقط گ ا
ــرای  ــات پیشــرفته ای ب خ دهــد؛ امکان ــه ر ــر زلزل گ ــد. ا آتــش و اطفــای حریــق دارن
بــه  و ســریع تر می تواننــد  دارنــد  آوارهــا  زیــر  زنــده  افــراد  یافتــن  و  امدادرســانی 
خ دهــد؛  ــی برایشــان ر ــی و پول ــر یــک بحــران مال گ ــه زدگان بشــتابند. ا کمــک زلزل
چــون ثروتمندتــر هســتند و ابزارهــای تولیــد ثــروت را دارنــد؛ زودتــر و بــا هزینــه 
کــرده و دوبــاره بــه ســاحل امــن و ریــل برنامه ریــزی قبلــی  کمتــری از بحــران عبــور 
خــود می رســند. چالش هــای بــزرگ جهانــی ماننــد انــرژی، آب، خشک ســالی 
و آلودگــی هــوا را بــا فناوری هــای نویــن و تجهیــزات پیشــرفته پــس می زننــد و 
ــد  ــرق تولی ــا، ب کارخانه ه ــی  ــای صنعت ــا، از زباله ه ــوند. مث ــره می ش ــا چی ــر آن ه ب
کیلومتــر مزرعــه پنــل خورشــیدی دارنــد و در وســط دریــا  یــا صدهــا  می کننــد 

توربین هــای بــادی زده انــد تــا انــرژی تولیــد شــود. 
کــرد »مدیریــت« و »قــدرت تصمیم گیــری« بــر  کرونــا ثابــت  امــا بحــران پاندمــی 
تجهیــزات و فنــاوری و ثــروت ارجحیــت دارد و در الویــت باالتــری قــرار می گیــرد. 
کوویــد-۱۹ شــدند  کشــورهای جهــان در یــک برهــه زمانــی درگیــر  تقریبــا همــه 
و همــه آن هــا نیــز غافل گیــر شــده و هیچ گونــه آمادگــی بــرای مقابلــه نداشــتند. 
کشــورها دقیقــا نمی دانســتند بــا چــه ویروســی روبــرو  دانشــمندان همــه ایــن 
ــازند.  ــا را بس کرون ــن  کس ــا وا ــد ی کنن ــرل  کنت ــار و  ــد آن را مه ــه بای ــتند و چگون هس
کرونــا، عمــا تــا مقطعــی بحــث امکانــات و تجهیــزات یــا ثــروت  در بحــران پاندمــی 
ملــی بــه حاشــیه رانــده شــد و ایــن قــدرت مدیریــت و تصمیم گیــری درســت و 

کشــورهای مختلــف تفــاوت ایجــاد شــوند.  ــه میــان  ک ــود  ســریع ب
کرونــا  کشــورهای اروپایــی هم زمــان درگیــر ویــروس  بــرای مثــال، تقریبــا همــه 
شــدند و همــه آن هــا در یــک ســطح از غافل گیــری بودنــد و برایشــان ایــن ویــروس 
ــور  ــران عب ــریع تر از بح ــتند س ــورها توانس کش ــی  ــا برخ ــود ام ــوز ب ــناخته و مرم ناش
کشــورهای دیگــر ماه هــا درگیــر آن بودنــد.  کننــد و برخــی  کرونــا را مهــار  کــرده و 
تصمیم گیــری  قــدرت  کــه  اســت  ایــن  بــر  اعتقــاد  مدیریــت،  علــم  در  اصــوال 
کشــوری بــه فنــاوری، تجهیــزات و امکانــات بیشــتر  گــر  درســت، ابــزار می ســازد و ا
و پیشــرفته تری مجهــز اســت؛ بــه خاطــر مدیریــت بهتــر منابــع، اســتعدادها و 
ظرفیت هــا اســت. همیشــه فــاز نخســت مواجهــه بــا بحــران، درک درســت از آن، 
قــدرت تجزیــه و تحلیــل ســریع، اقــدام بــه موقــع و تصمیم گیری هــای اضطــراری 
ح می شــوند. وقتــی یــک  اســت و در فازهــای بعــدی، تجهیــزات و امکانــات مطــر
ابــزار پیشــرفته زنده یــاب داشــته  تیــم و  گــر شــما صدهــا  ا خ می دهــد؛  زلزلــه ر
کنیــد و بایــد ابتــدا  گســیل  گهــان همــه آن هــا را بــه منطقــه  باشــید؛ نمی توانیــد نا
ــا  کرون ــی  ــئله در پاندم ــن مس ــد. ای کنی ــدی  ــه و الویت بن گرفت ــتی  ــات درس تصیم
ــه لزومــا از بعــد  ــا هســتند؛ ن کرون کــه هنــوز درگیــر  کشــورهایی  کامــا حــس شــد و 

ــتند.  ــوان هس ــف و نات ــی ضعی ــد مدیریت ــه از بع ــزات، بلک ــاوری و تجهی فن

تجهیزات یا مدیریت؛ کدام یک مهم تر است؟!
فرزانه شوقی لیسار
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

برگـزاری وبینـار »تـداوم و پایـداری   ◄
مراکـزداده« بـرای نمایندگان اسـتان ها

دوره  چهار  موفق  برگزاری  از  پس  تیام شبکه  شرکت 
کزداده«،  وبینار آموزشی آناین »تداوم و پایداری مرا
استان ها  در  خود  نمایندگان  همکاری  با  کنون  ا
را  وبینار  این  می خواهد  آن ها،  درخواست  به  و 
کند.  برگزار  استانی  متقاضیان  و  داوطلبان  برای 
پایداری  و  »تداوم  وبینار  دوره  اولین  تیام شبکه، 
سه  و  نمایندگان  برای  تیرماه   ۱4 در  را  کزداده«  مرا
دوره دیگر را در شهریور و مهر ماه برای داوطلبان آزاد 
آبان  در  آناین  وبینار  این  دوره  پنجمین  کرد.  برگزار 
ماه برای استان همدان و با همکاری شرکت »نوین 
برنامه ریزی  همین طور،  برگزار  شد.  همدان«  رایانه 
سایر  برای  دیگری  دوره های  که  است  شده 
کاما  وبینار  این  شود.  برگزار  متقاضی  استان های 
می شود.  برگزار  عاقه مندان  از  ثبت نام  با  و  رایگان 
کزداده«،  مرا پایداری  و  »تداوم  وبینار  سخنران 
مرکزداده  ارزیاب  ممیز  حیدری«،  »مینا  مهندس 
صنفی  نظام  سازمان  کزداده  مرا کمیسیون  عضو  و 
رایانه ای و دارنده مدرک بین المللی DCCP هستند. 
شرایط  نگهداشت  و  بررسی  پیرامون  وبینار  این  در 
بعد  و  شده  صحبت  کزداده  مرا عملیاتی  و  محیطی 
و  نگهداری  الزامات  و  شرایط  و  کزداده  مرا ممیزی 

کزداده تشریح می شود.  نظافت مرا

 وبینــار تــداوم و پایــداری مرکــز
داده

تیام شــبکه  همــکار  ســه  عضویــت   ◄
ســاخت  و  شــبکه  کمیســیون های  در 

تهــران نصــر  مراکــزداده 

در دوره جدیــد ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای، همــه 
اعضــای  رای گیــری،  بــا  تخصصــی  کمیســیون های 
کمیســیون  خــود را شــناختند؛ از جملــه اعضــای دو 
صنفــی  نظــام  ســازمان  مرکــزداده  ســاخت  و  شــبکه 
کــه ســه همــکار  رایانــه ای تهــران نیــز مشــخص شــدند 
رای گیــری  دارنــد.  عضویــت  آن هــا  در  تیام شــبکه 
کمیســیون های شــبکه و ســاخت مرکــزداده در هفتــه 
کمیســیون های نصــر تهــران و روز ۱0  دوم انتخابــات 
کــه بــه  مهرمــاه انجــام شــد. در ایــن انتخابــات آنایــن 
ریاســت دبیــر ســازمان و بــا حضــور بازرســان، رئیــس 
اعضــای  از  برخــی  ارتباطــات،  و  ســخت افزار  رســته  
شــرکت  نماینــده  و  ســازمان  مشــاور  مدیــره،  هیــأت 
عوامــل  ســایر  و  انتخابــات  آنایــن  ســامانه  مجــری 
کمیســیون های شــبکه  اجرایــی برگــزار شــد؛ اعضــای 
شــرکت  کــه  شــدند  مشــخص  مرکــزداده  ســاخت  و 
یــک  شــبکه  کمیســیون  در  شــد  موفــق  تیام شــبکه 
کمیســیون  عضــو شــرکتی و یــک عضــو حقیقــی و در 
داشــته  شــرکتی  عضــو  یــک  نیــز  مرکــزداده  ســاخت 
غفــاری«  »مهرنــوش  خانــم  عزیــز،  همــکاران  باشــد. 
عضــو حقوقــی و آقــای »روزبــه خادمــی« عضــو حقیقــی 
همین طــور،  شــدند.  انتخــاب  شــبکه  کمیســیون 
کمیســیون  در  میانــدواب«  حیــدری  »مینــا  خانــم 
رای  حقیقــی  عضــو  عنــوان  بــه  مرکــزداده  ســاخت 
آوردنــد. تیام شــبکه ضمــن تبریــک بــه ایــن همــکاران 
ایــن  در  حضــور  و  مســیر  ادامــه  در  برایشــان  عزیــز، 
صنفــی  نظــام  ســازمان  تخصصــی  کمیســیون های 

دارد. موفقیــت  آرزوی  تهــران  رایانــه ای 

 عضویــت در کمیســیون مرکــز
داده

تــا ۳۰  از ۲۷  نمایشــگاه الکامــپ    ◄
می شــود برگــزار  مــاه  بهمــن 

گرفتــه  تصمیــم  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
اســت بیســت و ششــمین نمایشــگاه الکامــپ را اواخــر 
کنــد. در ابتــدا، قــرار بــود نمایشــگاه  بهمــن مــاه برگــزار 
الکامــپ ۱400 در تیرمــاه برگــزار شــود و حتــی بــرای آن 
ولــی  شــد  انجــام  نیــز  غرفه هــا  جانمایــی  و  ثبت نــام 
برگــزاری  کشــور،  سراســر  در  کرونــا  شــیوع  اوج گیــری 
ایــن نمایشــگاه را بــه تعویــق انداخــت و فقــط بخــش 
الکام اســتارز آن بــه صــورت آنایــن برگــزار شــد. حــاال، 
کشــور و بازگشــایی  کوویــد-۱۹ در  کاهــش پاندمــی  ــا  ب
رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان  نمایشــگاه ها، 
ــر،  کامپیوت می خواهــد بزرگ تریــن نمایشــگاه صنعــت 
ــا 30  ــخ 27 ت ــات را در تاری ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
کاوه ثروتــی، به عنــوان مدیــر  کنــد.  ــزار  بهمــن مــاه برگ
نمایشــگاه  ایــن  کــه  کــرد  اعــام  الکامــپ،  اجرایــی 
به صــورت زنــده هــم پخــش خواهــد شــد و مخاطبــان 
آنایــن  به صــورت  را  آن  می تواننــد  نمایشــگاه  ایــن 
ــت:  ــه اس گفت ــه  ــن زمین ــی در ای ــد. ثروت کنن ــاهده  مش
برگــزاری  کنــار  کــه در  زیــادی وجــود دارد  »احتمــال 
هــم  مجــازی  نمایشــگاه  ششــم،  و  بیســت   الکامــپ 
ایــن  در  برنامه ریــزی  حــال  در  و  باشــیم  داشــته 
زمینــه هســتیم.« ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای در 
ــه الویــت جانمایــی  ک ــرده اســت  ک اطاعیــه ای اعــام 
کــه  اســت  شــرکت هایی  از  دســته  آن  بــا  شــرکت ها 
ایــن  بــا  کرده انــد.  ثبت نــام  تیرمــاه  الکامــپ  بــرای 
کــه موفــق بــه ثبت نــام نشــدند؛  وجــود، شــرکت هایی 
بــاز  نمایشــگاه  ســایت  کــه  مقطعــی  در  می تواننــد 
مــدارک  ارســال  و  پیش ثبت نــام  بــرای  می شــود؛ 
گفتــه  بــه  کننــد.  اقــدام  و درخواســت حضــور خــود 
بیــش  الکامــپ،  نمایشــگاه  اول  نوبــت  در  ثروتــی، 
و  کردنــد  ثبت نــام  کوچــک  و  بــزرگ  شــرکت   300 از 
انتظــار مــی رود حداقــل ۱5 هــزار مترمربــع از فضــای 

اســتفاده شــود. ایــن دوره  نمایشــگاهی در 
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مواد  و  ماهر  نیروی  کمبود    ◄
هزینه  افزایش  و  تاخیر  باعث  اولیه 

مراکزداده می شود

در  کزداده  مرا می دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
اولیه  مواد  و  مهارت  کمبود  چالش  با   2022 سال 
هزینه ها  افزایش  باعث  عوامل  این  و  هستند  روبرو 
این صنعت می شود.  پروژه های  تاخیر در تحویل  و 
گزارش   ،Turner & Townsend تحقیقاتی  موسسه 
را  خود   2021  Data Centre Cost Index سالیانه 
کل به افزایش تقاضا برای  که در  کرده است  منتشر 
کزداده در سال های 202۱ و 2022 اشاره  ساخت مرا
مواد  و  ماهر  کار  نیروی  جهانی  کمبود  ولی  دارد 
کشید. در این  اولیه، ترمز رشد این صنعت را خواهد 
نیروی  از جمله  و  و ساز  گزارش، هزینه های ساخت 
کلیدی صنعت مرکزداده مورد  کار و مواد در 44 بازار 
متخصص   200 از  بیش  با  و  است  گرفته  قرار  بررسی 
 84 است.  شده  نظرسنجی  و  صحبت  مرکزداده 
موسسه،  این  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  درصد 
تیم های  برای  مهارت  کمبود  با  دادند  گزارش 
یک  که  هستند  روبرو  کزداده  مرا ساخت  باتجربه 
تقاضا  و  توازن عرضه  از  برای اطمینان  بزرگ  چالش 
بازار  امسال،  کشورهای مختلف است.  بازارهای  در 
کزداده  مرا ساخت  بازار  گران ترین  عنوان  به  توکیو 
که  است  شده  معرفی  وات  هر  ازای  به  دالر   ۱2.5 با 
در  دالر   ۱2 )با  گذشته  سال  در  زوریخ  بازار  از  باالتر 
بازارهای  متحده،  ایاالت  کشور  در  است.  وات(  هر 
سیلیکون ولی و نیوجرسی در جایگاه سوم هستند و 
است  وات  هر  در  دالر   ۱0.3 حدود  آن ها  هزینه های 
افزایش  گذشته )۹.8 دالر در هر وات(  که نسبت به 
گفتند  کسب وکارها نیز  یافته است. بیش از 70 درصد 
تقاضاها  سطح  و  است  رکودناپذیر  دیتاسنترها  بازار 
می شود  پیش بینی  رفت.  خواهد  افزایش  به  روی 
کزداده در سال 2022 نزدیک به  تقاضای ساخت مرا

کند. 84 درصد افزایش پیدا 

Data center cost 
index 2021 Turner 
& Townsend

با  بتن،  جای  به  ◄مایکروسافت 
مرکزداده  کنف  و  جلبک  کاهگل، 

می سازد

خــود  آینــده  کــزداده  مرا ســاخت  در  مایکروســافت 
کــه بــه جــای  کننــد  می خواهــد از مــوادی اســتفاده 
ــن، هســتند.  کرب ــن ذخیره کننــده  کــربـــ ــده  منتشرکننــ
کــزداده  مرا ســاخت  در  غالــب  اولیــه  مــاده  بتــن، 
کســیدکربن  دی ا بــزرگ  ناشــر  یــک  ولــی  اســت 
درصــد   8 انتشــار  عامــل  بتــن،  می شــود.  محســوب 
از صنعــت  کســیدکربن جهــان اســت و بدتــر  گاز دی ا
کــردن هــوا اســت. طبــق یــک  هواپیمایــی در آلــوده 
بتــن  رهبــری  انجمــن  توســط  کــه  تحقیقاتــی  ســند 
)CLF( در دانشــگاه واشــنگتن و مایکروســافت مــورد 
گرفتــه اســت؛ ســاختمان ها می تواننــد  حمایــت قــرار 
کربــن دوســتی  ــه جــای مــاده بتــن، از مــواد طبیعــی  ب
ک  کاهــگل، جلبــک و حتــی خــا کنــف،  چ،  ــار ماننــد ق
کــه در  ســاده ســاخته شــوند. ایــن مقالــه اشــاره دارد 
از  می تــوان  مرکــزداده  یــک  ســاخت  اولیــه  مراحــل 
ســازه ها،  کــف،  در  طبیعــی  مــواد  و  ســنتی  مصالــح 
روکش هــا و ســایر نقــاط ســاختمان مرکــزداده اســتفاده 
کربن دوســت  مــاده  شــش  بــه  مقالــه  ایــن  در  کــرد. 
یــک  ســاخت  در  می تواننــد  کــه  اســت  شــده  اشــاره 
انتشــار  عامــل  تنهــا  نــه  و  شــده  اســتفاده  مرکــزداده 
کربــن محیــط را نیــز  کســیدکربن نباشــند؛ بلکــه  دی ا
کننــد. ایــن شــش مــاده عبارتنــد از  جــذب و ذخیــره 
ســاده  ک  خــا از  کــه  صفحاتــی  آجــری،  بلوک هــای 
یــا  جلبک هــا  بــا  کــه  پنل هایــی  شــدند؛  تشــکیل 
کاهــگل  ــه ای درســت شــدند؛  فیبرهــای طبیعــی و لول
چ هــا و برخــی درختــان جنگلــی  کــه از قار کنف هایــی  و 
ســاخته  بــاال  دمــای  در  بتــن  می آینــد.  دســت  بــه 
ــادی داشــته و  ــرژی زی ــه مصــرف ان ــه نیــاز ب ک می شــود 
کــه منجــر بــه  کنش هــای شــیمیایی بهــره می بــرد  از وا
کشــور بــود؛  گــر بتــن یــک  گاز CO2 می شــود. ا تولیــد 
کربــن  کســید  گاز دی ا بیشــتر از چیــن و ایــاالت متحــده 

می کــرد.  تولیــد 

Microsoft proposes 
using earth, algae, 
and hemp to build 
data centers which 
store carbon

◄ سیسکو از نسخه جدید 
 Webex اکوسیستم کار ترکیبی

رونمایی کرد 

سراســر  در  توجهــی  قابــل  نوآوری هــای  از  سیســکو 
هیبریــدی  همــکاری  و  دور  راه  ارتبــاط  کوسیســتم  ا
کــه  به طــوری  اســت؛  گرفتــه  کار  بــه  خــود   Webex
هیبــری  راه کار  جامع تریــن  و  اولیــن  اســت  مدعــی 
در  ایــن صنعــت محســوب می شــود.   End-to-End
Webex Suite جدیــد، قابلیــت جلســات و پیام رســانی 
یــا  فــرد  هــر  می تواننــد  مشــتریان  و  شــده  تقویــت 
ــه ارتباطــات  ــا هــر شــرایطی ب کجــا و ب شــرکتی را در هــر 
کننــد. دســتگاه های همــکاری جدیــد در  خــود اضافــه 
ایــن سیســتم بهبــود یافتــه تــا بــه طــور موثــری بتواننــد 
 Webex قــدرت همــکاری را افزایــش دهنــد و پروفایــل
کامــا بــه صــورت ترکیبــی و  Events جدیــد می توانــد 
کســب وکار  یــک  رویدادهــای  همــه  مقیاس پذیــری، 
را پوشــش دهــد. Webex جدیــد می توانــد بــا ســایر 
پلتفرم هــا و ابزارهــای ارتباطــی ویدئویــی و همــکاری 
گــوگل و غیــره،  ســازمانی ماننــد زوم، مایکروســافت، 
یــک  آن هــا  دســتگاه های  روی  و  شــده  یکپارچــه 
کیفیــت را ارائــه دهــد. سیســکو  ســرویس مطمئــن و بــا 
مــاه   ۱2 در  را  جدیــد  گــی  ویژ  ۱00 از  بیــش  می گویــد 
کاری  گذشــته بــه Webex افــزوده اســت تــا یــک تجربــه 
ترکیبــی بهتــر را بــه مشــتریان بدهــد. بــه عنــوان مثــال، 
مصنوعــی  هــوش  بــر  مبتنــی  هوشــمند  صــدای  از 
اســتفاده شــده اســت تــا همــه صداهــا در ارتباطــات 
کــرده و بدون  کیفیــت پیــدا  صوتــی و تصویــری، بهبــود 
نویــز شــنیده شــوند. دوربیــن هوشــمند ایــن سیســتم 
گــی ارتباطــات ناهمگــون  نیــز ارتقــا یافتــه اســت و از ویژ
کاهــش زمــان تنظیمــات یــک نشســت اســتفاده  بــرای 
 Webex ابــزار  از  سیســکو  اینکــه  عــاوه  بــه  می کنــد. 
واقعیــت  جلســات  راه کارهــای  بــرای   Hologram
کــرده اســت. کوسیســتم پرده بــرداری  افــزوده در ایــن ا

New Webex by 
Cisco Innovations



مقــــاله فنی

ابزارهای مناسب برای قابلیت دید مرکزداده
به چه قابلیت هایی نیاز دارید؟ برای شروع، داشتن 
بود. داشتن  انطباق خوب خواهد  از  بهتری  درک 
ارسال  برای  راهی  مرکزداده،  به  نسبت  کلی  دید 
که از داده های  تیکت های پشتیبانی امنیتی است 
با داشتن یک  شما محافظت می کند. همین طور 
را  خود  سرمایه گذاری  کنترل  می توانید  کلی،  دید 

به میزان زیادی افزایش دهید.
گر می خواهید واقعا سرمایه گذاری مرکزداده خود  ا
مدیریت  کارآمد  و  موثر  شکلی  به  امکان  حد  تا  را 
کنید؛ به یک پلتفرم مدیریت زیرساخت نیاز دارید. 
هر چقدر پلتفرم مدیریت زیرساخت شما چابک تر 
و زمان ورود و دریافت گزارش های آن کوتاه تر باشد؛ 
شما قدرت و اطاعات بیشتری برای تصمیم گیری 
هر  در  کنید  تصور  دارید.  درست  سرمایه گذاری  و 
خود  زیرساخت  مدیریت  پلتفرم  به  بتوانید  لحظه 
یک  دریافت  منتظر  اینکه  تا  کنید  پیدا  دسترسی 
زیرساخت ها  باشید.  به روزرسانی  پیام  یا  ایمیل 
الزم  سرویس  بتواند  شما  شرکت  می شوند  باعث 
مناسبی  جای  در  درست  شما  پس  بدهد؛  را 
را  شما  دست  زیرساخت  مدیریت  و  دارید  قرار 
کنید.  بهینه  را  همه چیز  بتوانید  تا  می گذارد  باز 
و  سرمایه گذاری  مدیریت  روش های  به  ادامه  در 
هزینه های یک مرکزداده با مانیتورینگ زیرساخت 

اشاره می کنیم:

مانیتورینگ  با  را  سرمایه گذاری  چگونه 
کنیم؟ زیرساخت مدیریت 

می تواند  زیرساخت  مانیتورینگ  پلتفرم  یک 
مدیریت  ظرفیت های  بدهد:  چیز  دو  شما  به 

کلی!  دسترسی و دید 
بهتر  می توانید  قابلیت  دو  این  داشتن  با  شما 
کدام  در  سرمایه گذاری  الویت  که  بگیرید  تصمیم 

بخش مرکزداده باالتر است یا هزینه ها را چگونه باید 
که مدیریت دسترسی  کاهش دهید. همه می دانیم 
این  سراغ  ابتدا  پس  دارد؛  اهمیت  بسیار  داده ها  به 

ارزش می رویم:

مدیریت دسترسی به داده ها
زیرساخت،  بخش های  ک ترین  ترسنا از  یکی 
بتوانید  گر  ا است.  شده  توزیع  داده های 
یا  افراد  از  هریک  نقش  بر  مبتنی  دسترسی های 
پلتفرم  به طور شفاف و مشخصی در یک  را  وظایف 
کردید  کنید؛ تا حدودی بر این چالش غلبه  مشخص 
و مانع از بروز یک فاجعه می شوید یا در فاجعه ها، به 
به  و  کرده  ج  خار بحرانی  وضعیت  از  را  خود  سرعت 

منطقه امن می رسید.
در  نقش  بر  مبتنی  کنترل های  مدیریت  توانایی 
امنیت  به  تنها  نه  که  می کند  کمک  شما  به  پلتفرم 
شناسایی  نیز  را  بهینه سازی  راه های  بلکه  برسید؛ 
کردن  فراهم  یا  دسترسی ها  کردن  محدود  با  کنید. 
کمک  دسترسی های مورد نیاز برای افراد، می توانید 
کارایی بیشتری انجام دهند. کارهایشان را با  کنید تا 
افزون بر این، هر بخش می تواند از ابزارهای حفاظت و 
مدیریت داده ها بهره مند شود. به عنوان مثال، شما 
امن سازی  برای  خود  پرداخت  سیستم  با  می توانید 
طور  به  خود  پرداخت های  و  صورت حساب ها 
اینجا،  در  شوید.  یکپارچه  پلتفرم،  یک  در  مستقیم 
را  کارمندان خود  که می توانید دسترسی  همان طور 
صورت حساب  مخاطبان  می توانید  کنید؛  محدود 
اطاعات  و  صورت حساب  مشاهده  به  فقط  را  خود 
کنید. وقتی همه چیز را از طریق یک  کنش محدود  ترا
پلتفرم مدیریت می کنید؛ قابلیت سفارشی سازی در 
می کند  کمک  شما  به  و  می شود  فراهم  سطحی  هر 

کاربران داشته باشید. کاملی بر مجوز  کنترل 
عامل  دو  هر  به  دسترسی  کنترل  بعدی،  مزیت 
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کــدام بخــش از مرکــزداده خــود  بایــد روی 

انطبــاق  مســائل  کنیــد؟  ســرمایه گذاری 

برایتــان بیشــتر اهمیــت دارنــد یــا افزایــش 

نخســت  الویــت  در  کارایــی  و  بهــره وری 

مــــرکــــــزداده  آیــا  اســــــت؟  ســرمایه گذاری 

شــما بــا مشــکل بزرگ تــری ماننــد مصــرف 

بــرق یــا سیســتم سرمایشــی روبــرو اســت 

اســت؟  آنــی  رفــع  و  توجــه  نیازمنــد  کــه 

ــش  ــا چال ــزداده ب ک ــران مرا ــیاری از مدی بس

ــرو  ســرمایه گذاری و مدیریــت هزینه هــا روب

دقیقــی  و  کامــل  کنتــرل  چــون  و  هســتند 

حیاتــی  زیرســاخت های  جزئیــات  روی 

ــد  ــوده و نمی توانن ــردرگم ب ــد؛ س ــود ندارن خ

کننــد! تصمیم گیــری  درســت 

چگونه با 
مانیتورینگ 

زیرساخت های 
مرکزداده، 

سرمایه گذاری 
و هزینه ها را 

مدیریت کنیم؟

گنجی علیرضا 
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خواهد شد.

مصرف پهنای باند
یکی از اساسی ترین نیازها برای توسعه یک مرکزداده 
به  کلی نسبت  و سرمایه گذاری جدید، داشتن دید 
پهنای باند و محاسبه پهنای باند مورد نیازی است 
پاندمی  دوران  در  به ویژه،  یابد.  افزایش  باید  که 
کووید-۱۹ این مسئله بسیار به چشم خورده و همه 
به  که  شدند  روبرو  بیشتر  ترافیک  با  کسب وکارها 

ناچار منجر به افزایش پهنای باند شد.

کنش ها اطالعات ترا
گزارش هایی هستند  احتماال این دسته جزو آخرین 
ذهن تان  به  داده ها  دارایی ها  مدیریت  هنگام  که 
مهم  واقعا  کنش ها  ترا گزارش های  می کند.  خطور 
از  تا  می کنند  کمک  مشتریان  و  شما  به  و  هستند 
بینش  و  یافته  اطاع  سفارش ها  و  صورت حساب ها 
درستی  یا  کنش ها  ترا و  پرداخت ها  به  نسبت  کلی 

آن ها به دست بیاورند.

مانیتورینگ هوشمند و از راه دور زیرساخت
مانیتورینگ  سیستم  یک  در  می توانید  شما 
را  گزارش ها  از  دیگری  انواع  زیرساخت،  هوشمند 
کنید. این مهم است  کرده یا سفارشی سازی  دریافت 
کلی  که شما بتوانید همیشه و در هر مکانی، یک دید 
خود  مرکزداده  تجهیزات  به  نسبت  جزئی  بینش  و 
داشته باشید و براساس داده های واقعی جمع آوری 
شده از هریک از بخش ها و اجزا، برای مدیریت بهتر 
مسیر،  این  در  کنید.  برنامه ریزی  سرمایه گذاری  و 
مرکزداده  زیرساخت  مدیریت  ابزارهای  از  می توانید 
بگیرید.  کمک  مشاوره ای  شرکت های  و   )DCIM(
اطاعات  جزئی ترین  همیشه  بتوانید  باید  بنابراین 
و  تجهیزات  و  سرورها  رک ها،  از  هریک  درباره  را 
باشید  داشته  خود  مرکزداده  فیزیکی  دارایی های 
مدیریت  و  بهینه سازی  برای  موثری  گام  بتوانید  تا 

موثرتر بردارید.

گزارش تولید 
یک پلتفرم هوشمند مانیتورینگ زیرساخت ایده آل 
گزارش ها و بینش هایی  باید به شما اجازه تولید انواع 
که انتظار دارید را بدهد؛ آن هم در هر مکان و محلی 
به  فیزیکی  سفر  به  نیاز  بدون  دارید؛  حضور  شما  که 
گر چنین سیستم مانیتورینگی داشته  مرکزداده تان! ا
کسب وکار شما به سرعت به ارزش واقعی این  باشید؛ 
برق،  مصرف  به  نسبت  بینش  و  کلی  دید  از  سطح 

پهنای باند و موارد دیگر را خواهید یافت.

اعالن های برق
باید اعان های مرتبط با برق را برای همه تجهیزات 
مصرف  مدارها  شوید  مطمئن  تا  کنید  فعال  خود 
می توانید  ندارند.  کم  بسیار  یا  اندازه  از  بیش  انرژی 
که  کنید  گونه ای سفارشی سازی  اعان های برق را به 
یا  باشید  مطلع  خود  داده  مصرف  میزان  از  همیشه 
داده  رک  تعداد  یا  بگیرید  زیرنظر  را  خاص  مدار  یک 
کنید از یک آستانه مصرف  کرده و تعیین  را انتخاب 
سابقه  به  که  شوید  مطمئن  نکنند.  عبور  مشخص 
اعان ها دسترسی دارید؛ چون دانستن درباره اینکه 
بهینه سازی  به  است؛  افتاده  اتفاقی  چه  گذشته  در 
کنید  آینده منجر می شود. اعان ها را طوری تنظیم 
واقعا  اعان ها  و  نشوید  مواجه  زیاد  اعان های  با  که 
دوره  یک  مدار،  یک  برای  می توانید  باشند.  مفید 
کامل  کنید تا مصرف برق آن  اعان 24 ساعته تعریف 

گرفته شود. زیر نظر 

گزارش های برق
هوشمند  زیرساخت  مانیتورینگ  سیستم  یک 
مصرف  میزان  درباره  گزارش هایی  شما  به  می تواند 
آن ها  از  گروهی  و  بخش  یا  دارایی ها  از  هریک  برق 
کنید تا  گزارش هایی سفارشی ایجاد  بدهد. می توانید 
مصرف داده را در یک محدوده تاریخی مشخص، به 
گزارش ها را با اعضای تیم،  دست بیاورید و بعد این 

ک بگذارید.  ممیزان مرکزداده و افراد فنی به اشترا
ارزشمندی  بینش های  می توانند  گزارش ها  این 
ظرفیت  انرژی،  مصرف  سطح  میانگین  مانند 
که  بدهند  شما  به  دیگر  موارد  و  نیاز  مورد  انرژی 
برای  درست  تصمیم گیری های  به  منجر  همگی 

سرمایه گذاری  و  هزینه ها  د مدیریت  می شو
مدیریت  برنامه های  و 

بهتری  داده های 
ین  و تد

اینکه  کنترل  کرد.  خواهد  کمک  انطباق  و  استفاده 
پهنای باند،  از  استفاده  اطاعات  به  فردی  چه 
گزارش های انطباق، و البته مرکزداده شما دسترسی 
که اطاعات در جای  دارد؛ این اطمینان را می  دهد 
امن خود باقی می مانند و انطباق در همه بخش ها 

وجود دارد.
شما  پلتفرم  به  باید  سطحی  چه  در  و  کسی  چه 
هر  در  می شود  توصیه  باشد؟  داشته  دسترسی 
بخش، 2 تا 3 سرپرست اصلی داشته باشید. به این 
گر یک سرپرست در تعطیات باشد و نتواند  ترتیب، ا
یک  حداقل  کند؛  پیدا  دسترسی  شما  پلتفرم  به 
صورت  در  می تواند  که  دارد  وجود  دیگر  ارشد  مدیر 
ایده آل،  حالت  در  دهد.  انجام  را  تنظیمات  نیاز، 
و  پذیرفته  را  تغییرات  سریعا  بتواند  باید  پلتفرم  یک 

انعطاف پذیری داشته باشد. 
ممیزی  و  انطباق  مسایل  برای  دسترسی  کنترل 
یک  می توانید  شما  است.  سودمند  نیز  مرکزداده 
کاربر  یک  دسترسی های  سابقه  از  کامل  گزارش 
کارمندان  که برخی  کنید  بگیرید و اطمینان حاصل 
کامل از پلتفرم حذف شدند و دیگر  یا مدیران به طور 
چه  خاص،  زمان  یک  در  یا  ندارند  دسترسی  هیچ 

دسترسی هایی داشتند!

نظارت بر دارایی های فیزیکی
از بیرون  مدیریت دارایی های فیزیکی یک مرکزداده 
زیرساختی  پلتفرم  یک  فقط  و  است  شاهکار  یک 
کمک می کند تا به آن دست  هوشمند قوی به شما 
به  مرکزداده  یک  دارایی های  بررسی  کنید.  پیدا 
بار نیست و باید یک  گزارش گیری روزانه یک  آسانی 

کارآمد و موثر داشته باشید.  مدیریت فعال، 
خود  مرکزداده  مختلف  رک های  می کنیم  پیشنهاد 
همه  شوید  مطمئن  و  دهید  قرار  بازرسی  مورد  را 
یک  است.  درست  و  مرتب  شما  داده های  دارایی 
چند  با  دهد  اجازه  شما  به  باید  مناسب  پلتفرم 
کلیک متوجه شوید نیازی به تغییرات دارید یا خیر. 
مرکزداده  از  کلی  ح  طر می توانید  ایده آل،  حالت  در 
به شما سیگنال های روشنی  و  کنید  خود مشاهده 
در ارتباط با مصرف برق بی درنگ و آنی بدهد. مهم 
مصرف  برق  چقدر  شما  مرکزداده  بدانید  که  است 
می کند ولی می توانید عمیق تر شوید و ببینید هر رک 
چقدر مصرف برق دارد و درباره دارایی های فیزیکی 

کنید. گانه اطاعاتی جمع آوری  خود به صورت جدا
شده  نصب  تجهیزات  درباره  آنی  اطاعات  داشتن 
کمک می کند ساده تر نسبت به حذف یا  در هر رک، 
افزودن تجهیزات و دارایی ها، در مدیریت تجهیزات 
گر  ا باشید.  داشته  زیادی  صرفه جویی  زمانی  نظر  از 
کلی نسبت به مرکزداده را ارتقا  شما هم بخواهید دید 
دهید؛ به مانیتورینگ مستمر دارایی ها نیاز دارید. از 
برای  اسکن  سیستم  و   RFID برچسب  یک  طریق 
ابزاری فوق العاده مفید برای  کامل دارایی ها،  تایید 
که مبتنی بر داده ها  کسب وکاری خواهید داشت  هر 

است.
مزایای انطباق برای مدیریت دارایی های فیزیکی را 
محتویات  و  وضعیت  می توانید  گر  ا نکنیم.  فراموش 
تنظیم  قابل  گزارش هایی  و  ببینید  را  خود  رک های 
دیگر  بگیرید؛  آن ها  در  شده  نصب  تجهیزات  درباره 
و  نیست  استرس زا  شما  برای  انطباق  مدیریت 

ممیزی مرکزداده بسیار آسان تر می شود.
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چگونه با اعتماد به 
نفس »نه« 

بگوییم

مقاله مدیریتی

کــه ســریع ترین برنــد صنعــت  بــود  ایــن  هدفــم 
کنــون  کــه هیچ کــس تــا  کاری  خــودم را بســازم؛ 
کــه توصیــه  انجــام نــداده بــود و مــن بــا افــرادی 
مشــخصی  هــدف  و  ایــده  یــا  بودنــد  شــده 
فقــط می خواســتند ســرمایه گذاری  و  نداشــتند 
کننــد و در هیئــت مدیــره باشــند؛ بــه ایــن هــدف 

. م ســید نمی ر

کشــیده شــد  مســئله تامیــن مالــی بــه دور بعــدی 
واقعــا  آیــا  کــه  بــودم  ســردرگم  همچنــان  مــن  و 
نیــاز بــه افــزوده شــدن افــراد جدیــدی در هیئــت 
مدیــره را دارم یــا خیــر؟ بــا یکــی از ســرمایه گذاران 
حیــن  در  و  گذاشــتم  جلســه  یــک  قدیمــی ام 
کــردم و  ناهــار خــوردن، هدفــم را برایــش تشــریح 
کــه آیــا نیــاز اســت افــراد  کــردم  از او نظرخواهــی 
بــدون  او  باشــند؟  مدیــره  هیئــت  در  بیشــتری 

کــه »هرگــز نیــاز نیســت«. مکــث جــواب داد 
گفــت: »تنهــا دلیــل موفقیــت شــما می توانــد  او 
مدیــره  هیئــت  در  هیچ کــس  کــه  باشــد  ایــن 
کنــد.« وقتــی  ُکنــد  کــه ســرعت شــما را  نیســت 
زمــان راه انــدازی و افتتــاح شــرکت رســید؛ ایــن 

کــرد. خواهــی  درک  خــوب  را  موضــوع 
کردم  پــس از اینکــه شــرکت راه انــدازی شــد؛ ســعی 
همــکاران  تیــم  برابــر  در  دموکراتیــک  شــیوه ای 
از مشــورت ها و  بگیــرم و همیشــه  کار  بــه  خــود 
کنــم.  گــروه بی نظیــر خــود اســتفاده  توصیه هــای 
ــا ســرمایه گذاران و مشــاوران  ــادی ب وقت هــای زی
اعتمــاد  جلــب  در  ســعی  و  می گذرانــم  خــود 

شــرکت  رشــد  بــه  هــم  بــا  همــه  تــا  دارم  آن هــا 
کنیــم. نظراتــم را شــفاف و روشــن بیــان  کمــک 
می کنــم ولــی همیشــه مواظــب هســتم نصیحــت 
تبدیــل  اجبــاری  توصیه هــای  بــه  کردن هــا 
تفــاوت  اجبــار  و  توصیــه  میــان  چــون  نشــوند. 
کــه دقیقــا یــک مدیــر  اســت و ایــن چیــزی اســت 

کنــد. موفــق بایــد از آن اجتنــاب 
کــه از پــول دورتــر می شــدم؛ شــرکت رشــد  هــر بــار 
نفــس  بــه  اعتمــاد  بــا  مــن  و  می کــرد  بیشــتری 
اعتقــاد  بگویــم.  »نــه«  می توانســتم  بیشــتری 
کــه موفقیت هایــم و ایــن شــهرتم بــه خاطــر  دارم 
گفتــن »نه«هــای بیشــتر در زمان مناســب اســت. 
هرچــه شــرکت بیشــتر رشــد می کنــد و موفق تــر 
می شــود؛ نیــاز پیــدا می کنــم »نه«هــای بیشــتری 
گفتــن آســان  کــه ایــن »نــه«  بگویــم و می دانــم 
ــا  کام ــم؛  کار را می کن ــن  ــی ای ــب وقت ــت. اغل نیس
گــردن مــن ســفت  کــه پشــت یــا  احســاس می کنــم 
کــه بــا  شــده اســت امــا از آن ســو مطمئــن هســتم 

کمــی زمــان، دوبــاره آرام می شــوم. گذشــت 

بــر  عمیقــا  مرزهــا  ایــن  تعییــن  در  مــن  توانایــی 
اســت.  گذاشــته  تاثیــر  زمانــم  تخصیــص  نحــوه 
ــه  ــد س خ رش ــر ــه ن ک ــم  ــرکتی را اداره می کن ــن ش م
رشــد  خ  نــر و  متوالــی  فصــل   ۱۱ بــرای  را  رقمــی 
ســال  ســه  در  درصــد  هــزار  از  بیــش  کارکنــان 
در  چیــزی  هــر  اســت.  کــرده  تجربــه  را  متوالــی 
تقویــم مــن قــرار می گیــرد؛ بایــد HBU )مخفــف 
باشــد.   )highest and best use of my time

موفق تریــن  از  یکــی  ویــور«  »فــان  خانــم 
اســتارتاپ  رشــددهنده  و  کارآفریــن  زنــان 
معروف تریــن  از  یکــی  مدیرعامــل  و 
شــرکت های ســازنده نوشــیدنی در ایــاالت 
 Inc گفت وگویــی بــا ســایت متحــده، طــی 
گفتــن می گویــد و  از تجربــه خــود در »نــه« 
آن را عامــل بزرگــی در موفقیت هــای خــود 

می دانــد:

گزینــش افــراد  چنــد ســال پیــش، مســئول 
صنــدوق  یــک  در  ســرمایه گذاری  بــرای 
کــه  افــرادی  از  بــا بســیاری  بــورس شــدم. 
کــه  افــرادی  از  بســیاری  و  نمی شــناختم 
و  کــردم  مصاحبــه  نمی شــناختند؛  را  مــن 
کمــال تعجــب همــگان، همــه ایــن افــراد  در 
کــردم. ایــن بســیار غیــر طبیعــی بــود؛  را رد 
پــول  و  ســرمایه گذاری  بــرای  همــه  وقتــی 
آن هــا  بــه  شــما  کردنــد؛  مراجعــه  آوردن 
»نــه« بگوییــد. دیگــران بــه شــما توصیــه 
»نــه«  اصــا  شــرایط  ایــن  در  می کننــد 
نگوییــد ولــی مــن بــرای رســیدن بــه یــک 
»نــه«  عبــارت  از  بــزرگ،  بســیار  موفقیــت 

کــردم. اســتفاده 

مــردم  از  بســیاری  بــرای 
ــت  ــان نیس ــن آس ــه« گفت »ن
ولــی بــرای مدیــران بــزرگ 
اســت. مهــم  مهــارت  یــک 

علی میرزایی
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آیــا  این طــور معنــی می شــود:  مــن  بــرای   HBU
کــه بــه آن دعــوت شــدم؛ باعــث  ایــن فعالیتــی 
ــت؛  ــی اس ــخ منف ــر پاس گ ــود؟ ا ــدم می ش ــد برن رش

می گویــم! »نــه«  پــس 
کــه  زمانــی  مــن،  تیــم  مدیــران  از  هریــک 
زمــان  اختصــاص  یــا  جلســه  یــک  درخواســت 
کاری را دارنــد؛ در پایــان درخواســت خــود،  بــرای 
کــرده و می گوینــد: »بــه همیــن  مــواردی را ذکــر 
بــرای   HBU یــک  ایــن  دالیــل متعقــد هســتیم 
گذرانــدن ایــن فرآینــد و تعییــن  ــا  شــما اســت.« ب
ــت  ــا درخواســت در الوی ــا ایــن فعالیــت ی اینکــه آی
اســت؛ بــه طــور طبیعــی، تماس هــا، جلســات و 

می رونــد. بیــن  از  غیرمولــد  رویدادهــای 
گفتــن بــه قــدرت  بخــش بزرگــی از قــدرت »نــه« 
کارم،  اوایــل  در  اســت.  وابســته  کــردن  »رهــا« 
ــه ایــن  ــودم. ب ــی ب کنترل ــه شــدت  مــن یــک آدم ب
کاری  گــر می خواهــم  کــه ا نتیجــه رســیده بــودم 
درســت انجــام شــود؛ بایــد خــودم آن را انجــام 
کار  کــه روزی ۱8 ســاعت  دهــم. افتخــار می کــردم 
می کنــم ولــی هرچــه جلوتــر رفتــم و در مدیریــت 
نتیجــه  ایــن  بــه  شــدم؛  بالغ تــر  کســب وکارم 
ــر اســت. مــن  کــه ایــن رویکــرد احمقانه ت رســیدم 
گــر شــخص  کنــون یــک قانــون متفــاوت دارم: »ا ا
کار را انجــام دهــد؛ بــه او  دیگــری می توانــد ایــن 
اجــازه دهــم«. در ایــن زمینــه، مهم تریــن »نــه« 
بــه  »نــه«  بگویــم؛  کــه  می گرفتــم  یــاد  بایــد  کــه 

خــودم بــود.
گفتــن باعــث تعجــب و غافل گیــر  معمــوال »نــه« 

شــدن دیگــران می شــود؛ به ویــژه اینکــه یــک زن 
مدیــر بخواهــد دائمــا »نــه« بگویــد. زنــان بــه ایــن 
ضرب المثــل  یــک  و  نیســتند  معــروف  مهــارت 
کــه می گویــد »بــا عســل می توانیــد  قدیمــی دارنــد 
ــی مــن  کنیــد.« ول مگس هــای بیشــتری را شــکار 
اغلــب  کــه  دیگــری  چیزهــای  یــا  مگس هــا  بــه 
نــدارم؛  آن هــا جــذب می کننــد؛ هیــچ عاقــه ای 
کســب وکارم نمی شــوند. چــون لزومــا باعــث رشــد 

گــر چــه ممکــن اســت غیرمنطقــی بــه نظــر برســد  ا
افــرادی  بــه  بیشــتر  مــردم  کــه  دریافتــه ام  امــا 
بــرای  هســتند  مایــل  کــه  می گذارنــد  احتــرام 
رســیدن بــه یــک »بلــه« درســت، حتــی بارهــا یــک 
»نــه« مســتدل بگوینــد. پــس، بــدون تــرس »نــه« 
بی اهمیــت  کارهــای  دهیــد  اجــازه  و  بگوییــد 
گفتــن  از شــما دور باشــند. ضمــن اینکــه »نــه« 
درس هایــی  هــم  دیگــران  بــه  می شــود  باعــث 
روی  ســادگی  بــه  ندهیــد  اجــازه  و  بدهیــد  یــاد 
مهمــی  موضــوع  ایــن  باشــند.  تاثیرگــذار  شــما 
ــر  ــه می خواهنــد یــک مدی ک ــرای افــرادی اســت  ب
دســت  بــه  را  دیگــران  هدایــت  و  شــوند  موفــق 
دیگــران  از  مدیــر  عنــوان  بــه  مــن  گــر  ا بگیرنــد. 
بــه ســادگی تاثیــر بگیــرم و آن هــا بتواننــد مــن را 
کننــد؛ قطعــا نخواهــم توانســت دیگــران  مدیریــت 
کســب وکارم را بــه نقطــه  کــرده و  را هــم مدیریــت 

برســانم. مطلوبــی 
گفتــن فقــط بــرای مــن نیســت بلکــه  هنــر »نــه« 
ــرادی  ــژه اف ــز مفیــد اســت؛ به وی ــرای دیگــران نی ب

فکــر  شــاید  و  دارنــد  ســروکار  مــن  بــا  دائمــا  کــه 
را  مــن  بایــد  و  فکــر می کننــد  مــن  از  بهتــر  کننــد 
تشــخیص  درســت  خودشــان  کــه  مســیری  در 

ببرنــد. پیــش  دادنــد؛ 
می دانیــد  و  داریــد  مشــخص  هــدف  یــک  شــما 
کــرد؛  کارهایــی بایــد  بــرای رســیدن بــه آن چــه 
پــس شــما تنهــا مســئول دســتیابی بــه ایــن هــدف 
هســتید و در ایــن راه بایــد مهــارت »نــه« را بیشــتر 
ــاد بگیریــد؛ به طوری کــه شــاید در طــی  و بیشــتر ی
بــه نــدرت یــک  یــک روز بارهــا »نــه« بگوییــد و 

ــد. ــه« بگویی »بل

How to
say NO
confidently
????



آیا واقعا آیا واقعا UPSUPS باعث رشد  باعث رشد مقاله فنی
کسب وکار شما می شود؟کسب وکار شما می شود؟

چگونه مطمئن شویم فناوری باتری های ما می توانند 
نیازهای مراکزداده مدرن را برآورده کنند
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کــزداده، مقابلــه   یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای مرا
بــا افزایــش حجــم وســیع و پیچیــده ای از داده هــا و 
کاربــران بــه ایــن داده هــا اســت.  دسترســی های مکــرر 
همیشــه در الویــت نخســت، افزایــش فضــای فیزیکــی 
ح اســت و در بســیاری از مــوارد بــا افزایــش مصرف  مطــر
کــه خــود چالــش بــزرگ دیگــری را  انــرژی همــراه اســت 
کــزداده در  مرا از  بســیاری  واقــع،  ایجــاد می کنــد. در 
اضافــی  ســنگین  صنایــع  ســایت های  و  کارخانه هــا 
کــه  ایــن دلیــل  بــه  شــرکت ها مســتقر شــدند؛ صرفــا 
آن هــا  بــرق  ارزشــمند  بســیار  زیرســاخت  از  بتواننــد 

کننــد. اســتفاده 

بــرای   )opex( عملیاتــی  هزینه هــای  کلــی،  طــور  بــه 
کــزداده قابــل توجــه اســت. بنابرایــن، ایــن  کثــر مرا ا
مجبــور  رقابتــی،  بــازار  در  مانــدن  بــرای  کــزداده  مرا
کــم ذخیره ســازی را افزایــش دهنــد و از  می شــوند ترا
ســوی دیگــر هزینه هــای جــاری را بکاهنــد. بــه غیــر 
ــرای ســرورها و ســایر تجهیــزات،  ــرژی مــورد نیــاز ب از ان
سرمایشــی  سیســتم های  و   )AC( کاندیشــن ها  ایــر 
بــا  کــه  اســت  مهــم  مســئله  یــک  نیــز  کــزداده  مرا در 
محیــط زیســت نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و اپراتورهــا 
خــود،  هزینه هــای  کاهــش  ضمــن  می کننــد  تــاش 
کار  ــه  ــم ب ــت را ه ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س فناوری ه
کار  کــزداده بایــد بتواننــد در دمــای بــاال  بگیرنــد. مرا
گرمــای ناشــی از تجهیــزات  کننــد و بــر مشــکات تولیــد 
همین طــور،  آینــد.  فائــق  الکتریکــی  و  محاســباتی 

کارایــی مرکــزداده خــود  آن هــا بایــد مواظــب راندمــان و 
باشــند و یــک آپ تایــم بــاال و طوالنی مــدت را تضمیــن 

کننــد.

کــزداده  کــه قابلیــت اطمینــان مرا شــکی وجــود نــدارد 
 24 آپ تایــم  حفــظ  و  داده هــا  یکپارچگــی  نظــر  از 
از  داده هــا،  بــه  دسترســی  بــرای  روز  هــر  در  ســاعته 
حــال،  ایــن  بــا  اســت.  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت 
ایــن  کــه می توانــد  زیــادی وجــود دارد  ســناریوهای 
جملــه  از  بینــدازد.  خطــر  بــه  را  اطمینــان  قابلیــت 
خرابــی تجهیــزات، قطعــی بــرق، خرابــکاری و خطــای 

انســانی.

کــزداده و بــرای محافظــت از قطــع بــرق،  در قلــب مرا
قــادر  کــه  می شــود  اســتفاده   UPS سیســتم های  از 
کوتاهــی، در مواقــع  کــزداده را بــرای مــدت  هســتند مرا
اضطــراری روشــن نگــه دارنــد. ظرفیــت باتری هــا بــه 
کــه ۱00 درصــد آپ تایــم یــک مرکــزداده  انــدازه ای اســت 
کننــد. یعنــی بــه ســرعت بایــد وارد مــدار  را تضمیــن 
شــده و بــرق را بــه تجهیــزات برســانند و تــا مرکــزداده 
اضطــراری  دوره  ایــن  گذشــته،  در  نیفتــد.  کار  از 
تــا   ۱0 حــدود  می شــود(  گفتــه   autonomy period(
بــود ولــی ژنراتورهــای امــروزی ســریع تر و  ۱5 دقیقــه 
یــک  از  کمتــر  از راه دور در  خودمختارتــر می شــوند و 
کار می افتنــد تــا ایــن دوره بــه زیــر 5 دقیقــه  دقیقــه بــه 
کــه  کاهــش زمــان بــه ایــن معنــی اســت  برســد. ایــن 

مطلــع  کــزداده  مرا اهمیــت  از  همــه  تقریبــا 
هســتند و متوجــه شــدند ایــن سیســتم ها 
امــروزه  کــه  متصلــی  و  مــدرن  دنیــای  در 
داریــم؛ چــه نقــش بــزرگ و تاثیرگــذاری ایفــا 
گــر بدانیــد هریــک  می کننــد. بــا ایــن حــال، ا
کــزداده هســتیم و  از مــا چقــدر وابســته بــه مرا
کــزداده  در طــی یــک روز، چندیــن بــار بــه مرا
شــگفت انگیز  برایتــان  می شــویم؛  وصــل 
تــا  می گویــد   IDC گــزارش  بــود.  خواهــد 
ســال ۲۰۲۵ نزدیــک بــه ۶ میلیــارد نفــر بــه 
اینترنــت متصــل هســتند و هریــک از آن هــا 
دفتــر  طریــق  از  بــار  هــزار   ۵ روز  هــر  تقریبــا 
کار، خانــه، خــودرو و دســتگاه های متصــل 
کــزداده  مرا بــه  ابــری  ســرویس های  بــه 
برابــر  ســه  تقریبــا  شــد؛  خواهنــد  متصــل 
کنــون طــی یــک روز بــه  کــه ا میــزان دفعاتــی 
میــزان  ایــن  می شــویم.  وصــل  کــزداده  مرا
بــه همــراه  کــزداده  از مرا گســترده  اســتفاده 
کــه دائمــا در  میلیاردهــا نــود اینترنــت اشــیا 
باعــث  هســتند؛  اطاعــات  تولیــد  حــال 
شــده پیش بینی هــا از تولیــد ۱۷۵ زتابایــت 
خبــر   ۲۰۲۵ ســال  تــا  ســال  هــر  در  داده 
بــه  رو  کــه همــواره  تولیــد داده ای  بدهنــد؛ 

نمی شــود. متوقــف  و  اســت  رشــد 

مهرنوش غفوری
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فضــای  و  اســت  نیــاز  مــورد  کمتــری  باتری هــای 
کــه از آن می تــوان  کــزداده آزاد می شــود  بیشــتری از مرا
بــرای نصــب ســرورها و تجهیــزات ذخیره ســازی بیشــتر 

کــرد. اســتفاده 

اســید  شــیمیایی  مــواد  کــه  اســت  دهــه  چندیــن   
ســرب، یکــی از پایه هــای اساســی ذخیره ســازی انــرژی 
بــوده اســت. در طــول زمــان، پیشــرفت هایی در ایــن 
گرفتــه اســت. در باتری هــای اســید  فنــاوری صــورت 
تولیــد  باعــث  مایــع  الکترولیت هــای  ســنتی،  ســرب 
در  هیــدروژن  و  مثبــت  الکترودهــای  در  کســیژن  ا
الکترودهــای منفــی می شــوند و در نتیجــه در طــول 
زمــان باعــث از دســت دادن آب می شــوند. بنابرایــن، 
کــردن آب  الکترولیت هــا بــه طــور دائــم بایــد بــا اضافــه 
کــه  گاز تولیــد می کننــد  پــر شــوند و ســطوح باالیــی 

گاز تهویــه و تخلیــه شــود. بایــد ایــن 
 Valve شــارژ  قابــل  ســرب  اســید  باتری هــای 
ســرب  اســید  انــواع  جایگزیــن   )VRLA )باتری هــای 
بــا  الکترولیت هــا  آن هــا  در  و  شــدند  قبلــی  ســنتی 
طــور  بــه  کــه  می شــوند  تثبیــت   AGM یــا  ژل  یــک 
الکترولیت هــا  در  آب  دادن  دســت  از  توجهــی  قابــل 
دائمــی  کــردن  پــر  بــه  نیــازی  و  می دهــد  کاهــش  را 
بســیار  گاز   Valve باتری هــای  نیســت.  آب  بــا  آن هــا 
کــه بــه طــور  کار تولیــد می کننــد  کمتــری هــم در حیــن 
بــه  مربــوط  هزینه هــای  کاهــش  باعــث  چشــم گیری 

می شــود. هــوا  تهویــه 

الیــاف  از  )کــه   AGM بــر  مبتنــی   VRLA باتری هــای 
شیشــه ای اســفنجی بــرای جداســازی الکترولیت هــا 
اســتفاده می کنــد( بــرای چندیــن ســال، متداول تریــن 
 UPS سیســتم های  در  اســتفاده  مــورد  باتــری 
کــزداده بودنــد. بــا ایــن حــال، اخیــرا نــوع جدیــدی  مرا
خالــص  ســرب  از  کــه   AGM VRLA باتری هــای  از 
فنــاوری  می کننــد؛  اســتفاده   )TPPL( نــازک  صفحــه 
باتری هــای اســید ســرب را بــه طــور قابــل توجهــی بــه 

کردنــد. جلوتــر هدایــت 

 ،TPPL بــر  مبتنــی   AGM VRLA باتری هــای  در 
باالتــر  بســیار  خلــوص  بــا  و  نازک تــر  شــبکه های  از 
الکترولیت هــا  جداســازی  صفحــات  ســاخت  بــرای 

افزایــش  باعــث  نتیجــه  در  کــه  می شــود  اســتفاده 
و  اســفنج ها  بیــن  تماس هــای  و  می شــود  ســطح 
آن جایی کــه  از  می کنــد.  پیــدا  بهبــود  فعــال  مــاده 
ایــن صفحــات بســیار نــازک هســتند؛ می تــوان تعــداد 
کــس باتــری قــرار داد  بیشــتری از آن هــا را داخــل یــک با
و در نتیجــه چگالــی انــرژی باتری هــای TPPL افزایــش 
 TPPL باتری هــای  اوصــاف،  ایــن  بــا  می کنــد.  پیــدا 
می تواننــد دوره هــای autonomy period بیشــتری را 

می شــوند. شــارژ  ســریع تر  و  کننــد  پشــتیبانی 

کزداده مزایای فناوری TPPL برای مرا
بــه  نســبت  بیشــتری  TPPL طــول عمــر  باتری هــای 
ایــن  دارنــد.   AGM VRLA اســتاندارد  باتری هــای 
باتری هــا می تواننــد عمــر مفیــدی در حــدود 8 تــا ۱0 
کــه تقریبــا 25 درصــد بیشــتر از  ســال داشــته باشــند 
باتری هــای ســنتی اســید ســرب اســت. همچنیــن، 
می کننــد  اشــغال  کمتــری  فضــای  درصــد   20 آن هــا 
باعــث  و  دارد  اهمیــت  بســیار  کــزداده  مرا بــرای  کــه 
تجهیــزات  و  ســرورها  نصــب  بــرای  فضــا  شــدن  آزاد 
می دهــد.  افزایــش  را  ســودآوری  و  می شــود  دیگــری 
کوچک تــر  کــه انــدازه  نکتــه مثبــت دیگــر ایــن اســت 
کــزداده مــاژوالر  باتری هــای TPPL بــا رونــد ســاخت مرا

مــدرن امــروزی نیــز ســازگار خواهنــد بــود. 
بــاالی  تاثیــر دمــای  کمتــر تحــت   TPPL باتری هــای 
توانایــی  می گیرنــد.  قــرار   AC کاهــش  از  حاصــل 
بــه  نســبت  ســریع تر  شــارژ  بــرای   TPPL باتری هــای 
گونه هــای باتری هــا، می توانــد بــه ایــن معنــی  دیگــر 
دوره  یــک  در  را  بیشــتری  خاموشــی های  کــه  باشــد 
کوتــاه، پاســخ گو باشــند. بــه طــور ذاتــی، تخلیــه بســیار 
ــرای  ــد و در صــورت عــدم اســتفاده، ب کنــدی هــم دارن

دو ســال نیــازی بــه شــارژ شــدن، ندارنــد. 

جمع بندی
کــزداده در زندگــی روزمــره  بــا افزایــش اهمیــت مرا
یوپی اس هــای  بــه  نیــاز  کســب وکارها،  و  مــردم 
پیشــرفته  باتــری  فناوری هــای  و  پشــتیبان 
صنعــت  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش  نیــز 
بــه  مختلفــی  اشــکال  بــه  دهــه  چندیــن  بــرای 
کنــون  باتری هــای اســید ســربی متکــی بودنــد و ا
از آخریــن نســل، باتری هــای TPPL اســتفاده 
زیــادی  مزایــای  دارای  باتری هــا  ایــن  می کننــد. 
هزینه هــای  جملــه  از  هســتند  کــزداده  مرا بــرای 
کار در دمــای عملیاتــی  کمتــر،  تعمیــر و نگهــداری 
تــر، شــارژ مجــدد ســریع تر، نگهــداری شــارژ  باال
از  هســتند  انــرژی  چگالــی  افزایــش  و  بیشــتر 
و  یکپارچه ســازی  بــه  مزایــا  ایــن  همــه  جملــه 
و  می شــوند  منجــر  بیشــتر  اطمینــان  قابلیــت 
ضمــن  می کننــد.  تامیــن  را  کــزداده  مرا آپ تایــم 
کلــی می شــوند  کاهــش هزینه هــای  اینکــه باعــث 
ــزداده مــدرن امــروزی بســیار ضــروری  ک ــه در مرا ک

اســت.
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س�ور اب�ی د� برابر س�ور محلی

ذخیره سا�ی محلی

١- گران به نس�ت ذخیره سا�ی کالود
٢- پرداخت ه��نه برای منابعی بدون استفاده

٣- محدود به آپلود اطالعات در محل
٤- نیا� به نصب مجوزهای نرم افزارها برای دسترسی به فایل ها

ذخیره سا�ی اب�ی

١- کا��ران براساس نیا� و منابع درخواستی، س�ویس می گیرند.
٢- پرداخت ه��نه فقط برای مدت زمان استفاده

٣- پش��بانی از آپلود فایل در هر کجا و با هر دستگاهی
(SaaS) ٤- ادغام با نرم افزارهای نصب شده در س�ویس

د� براب� با

س�ور محلی

س�ور اب�ی

١- ه��نه سرمایه گذا�ی باال
٢- ه��نه باالی نگهدا�ی و به �و�رسانی

٣- دشوا�ی مقایس پذی�ی در صورت نیاز
٤- نیا� به پش��بانی ادمین داخلی

١- ه��نه پای�ن منابع
٢- مق�ون به صرفه، پایدا� و پرداخت به ازای هر ماه استفاده
٣- مقیاس پذی�ی آسان و اف�ودن منابع جدید در هنگام نیاز
٤- نیازمند یک اتصال این�رنت پایدا� برای مدی��ت س�ویس

د� براب� با

امن�ت در محل

١- نیازمند به �و�رسانی های مرتب برای مقابله با تهدیدات
٢- نیازمند اختصاص منابع داخلی برای نگهدا�ی

٣- غیرامن، اطالعات می توانند به سرقت ب�وند یا گم شوند
ند

ُ
٤- بغرنج و دارای پ�وسه با��ابی ک

د� براب� با

امن�ت کالود

١- نگهدا�ی آسان و استقرار ابزارهای جدید
٢- بازگشت فو�ی اطالعات

٣- انعطاف پذی�ی بهتر  در اختالالت طبیعی یا از دست رفتن اطالعات
٤- با��ابی اضطرا�ی اطالعات در صورت نیاز

اینفوگرافی
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Horizontal Cables
Channel(B)

سبد محافظ فیبر نو�ی

در جلو با امکان بازشدن از دو طرف

Fiber Protective Cage
Channel(C)

Channel (A)

نگهدارنده پنل تو��ع ب�ق

��ل های آلومی��ومی

نگهدارندۀ  کابل

Zero Unit PDU Strip

Double Hinged 
Access Door

سبد نگهدارنده
کابل های ب�رگ

پچ کوردها

Frame Rack رک ف��م  
رک کا��ردی برای  شبکه های ارتباطی وسیع در سازمان های دولتی، مجتمع های تجا�ی/ مسکونی و ...

و مرا�ز داده با تعداد رک ��اد و ارتباطات ��اد

نشانی: تهران، خیابان فاطمـی غربی، پالک ٢۴۸، تلفن گویا: ۶۶۹۴۲۳۲۳، اپراتور: ۶۶۹۴۷۲۰۰، دورنگار: ۶۶۹۴۲۳۲۴

 www.tiamnetworks.ir :وب سایت                                                      info@tiamnetworks.ir :پست الکترونیک

/tiamnetworks /tiamnetworks /in/tiamnetworks /tiamnetworks �� �� در ����ن �����...
د���ی ���وری ������ در ��ل د������ ��  
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مقاله فنی

استاندارد Tier چیست؟
سیســتم  و   Tier اســتاندارد   Uptime موسســه 
مــداوم  ارزیابــی  بــرای  را   Tier طبقه بنــدی 
کارایــی  امکانــات مختلــف یــک مرکــزداده از نظــر 
اســت.  کــرده  ایجــاد  آپ تایــم  یــا  زیرســاختی 
هــم  و  اســت  بخــش  دو  دارای  اســتاندارد  ایــن 
جنبه هــای طراحــی و هــم جنبه هــای عملیاتــی 

می دهــد. پوشــش  را 
دارد  وجــود  کارایــی  ســطح   4 طراحــی،  بــرای 
 Tier II پایــه(،  )ظرفیــت   Tier I آن هــا  بــه  کــه 
)ظرفیــت افزونــه(، Tier III )نگهــداری همزمــان( 
گفتــه می شــود.  و Tier IV )تحمل پذیــری خطــا( 
کــه از نــام ایــن ســطح ها پیــدا اســت؛  همان طــور 
گی هایــی می شــود  هریــک شــامل یــک ســری ویژ
شــوند.  شناســایی  مرکــزداده  یــک  در  بایــد  کــه 
گی هــای  ویژ تمــام  شــامل  باالتــر،  ســطح  هــر 
یــک  بنابرایــن،  می شــود.  نیــز  قبلــی  ســطح 
طراحــی ســطح Tier III یــا نگهــداری همزمــان 
تمــام  شــامل   )Concurrently Maintainable(
 Tier II در  انتظــار  مــورد  نتیجــه ای  تعاریــف 
کــه  همین طــور  می شــود؛  افزونــه(  )ظرفیــت 
 Tier کارایــی مرتبــط بــا دربرگیرنــده تمــام تعاریــف 

اســت. پایــه(  I )ظرفیــت 

)Basic Capacity( ظرفیت پایه :Tier I
مرکــزداده Tier I زیرســاخت ســایت اختصاصــی را 
ــکلی  ــات در ش ــاوری اطاع ــتیبانی از فن ــرای پش ب
می کنــد.  فراهــم  اداری  محیــط  یــک  از  فراتــر 
زیرســاخت Tier I شــامل یــک فضــای اختصاصی 

و  اســتاندارد  کــه  اســت  ســال   ۳۰ بــه  نزدیــک 
 Uptime موسســه   Tier طبقه بنــدی  سیســتم 
اپراتورهــای  و  مالــکان  توســط  کــزداده،  مرا بــرای 
ایــن  قــرار می گیــرد.  اســتفاده  مــورد  ایــن صنعــت 
ایجــاد   ۱۹۹۰ دهــه  اواســط  در  کــه  اســتاندارد 
بــرای  جهانــی  اســتاندارد  یــک  بــه  کنــون  ا شــد؛ 
زیرســاخت های  توپولــوژی  کارایــی  مدیریــت 
کــزداده تبدیــل  ح هــای عملیاتــی مرا حیاتــی و طر
از  برخــی  ســال ها،  ایــن  طــول  در  اســت.  شــده 
کــزداده،  مرا صنعــت  صاحب نظــران  و  ناظــران 
پیچیدگی هــای سیســتم Tier را زیــر ســوال بردنــد 
ایــن  محــدوده  و  اهــداف  مــوارد،  برخــی  در  یــا 
اســتاندارد، اشــتباه معرفی شــده اســت. استاندارد 
کنــد و دربــاره  Tier ســعی می کنــد نتایــج را بیــان 
نحــوه دســتیابی بــه آن هــا صحبــت نمی کنــد. ایــن 
کاربــران اســتاندارد  رویکــرد اساســی و ســاده بــه 
Tier اجــازه می دهــد تــا بــا هــر روش نوآورانــه ای 
برســند.  نظــر  مــورد  نتایــج  بــه  می خواهنــد؛  کــه 
کــه دربــاره اســتاندارد  بســیاری از اوقــات، افــرادی 
از  می نویســند؛  مقالــه  و  می کننــد  صحبــت   Tier
نزدیــک و بــه طــور واقعــی درگیــر یــک پــروژه طراحــی 
و  نشــدند  اســتاندارد  ایــن  بــر  مبتنــی  مرکــزداده 
درک درســتی از آن ندارنــد. بنابرایــن، بیاییــد بــه 
 Tier طــور ســاده ای، دربــاره اســتاندارد و سیســتم
کــه ایــن اســتاندارد  کنیــم و توضیــح دهیــم  صحبــت 
 Tier گواهی نامــه ــه اســت و نحــوه عملکــرد  چگون

کنیــم. را بررســی 

اســت؛  اطاعــات  فنــاوری  سیســتم های  بــرای 
بــرای   UPS دســتگاه های  شــامل  همین طــور 
افــت ولتاژهــای  از  بــرق اضطــراری و پشــتیبانی 
سرمایشــی  سیســتم های  از  اســت؛  گهانــی  نا
کــه در پایــان ســاعت  اختصاصــی ســود می بــرد 
کــه  زمانــی  در  و  نمی شــوند؛  خامــوش  اداری 
بــرق شــبکه سراســری بــرای طوالنی مــدت قطــع 
می شــود دارای یــک موتــور ژنراتــور بــرای تامیــن 

کل ســایت اســت. بــرق 

 Redundant( افزونه  ظرفیت   :Tier II
)Capacity

امکانــات Tier II شــامل بــرق اضطــراری و اجــزای 
می تواننــد  کــه  می شــود  اضافــی  خنک کننــده 
خرابــی  از  ناشــی  آی تــی  اختــاالت  زمــان  در 
در  یــا  مرکــزداده  ســایت  زیرســاخت  تجهیــزات 
زمــان نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت فــوری و ایجــاد 
بــار ترافیکــی بیشــتر، مــورد  حاشــیه امــن بــرای 
شــامل  اضافــی  اجــزای  بگیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
ماننــد  سرمایشــی  سیســتم  و  بــرق  تجهیــزات 
و  پمپ هــا  چیلرهــا،  یو پــی اس،  ماژول هــای 

می شــوند. ژنراتــور  موتورهــای 

 Concurrently( نگهــداری همزمــان :Tier III
)Maintainable

یــک مرکــزداده Tier III بــرای تعویــض و نگهداری 
نــدارد.  شــدن  خامــوش  بــه  نیــازی  تجهیــزات، 
کــردن بــرق  یــک مســیر تحویــل اضافــی بــرای وارد 

آشنایی با سیستم 
طبقه بندی Tier مراکزداده 

Uptime موسسه
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فائزه یوشانی
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رســمیت  بــه  را  فنــاوری  متعــدد  انتخاب هــای 
کــزداده،  مرا طراحــان  امــروزه،  می شناســد. 
جملــه  از  متنوعــی  فنــاوری  گزینه هــای 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، رویکردهــای سیســتم 
بــرق  توزیــع  پیشــرفته،  و  نوآورانــه  سرمایشــی 
ــه  ــد. ب ــار دارن ــا را در اختی ــر این ه ــه و نظای خاقان
ــا زمانــی  ــزداده ت همیــن دلیــل، یــک طراحــی مرک
کــه دقیقــا بــا نتایــج تعریــف شــده در اســتاندارد 
باشــد؛ می توانــد در  کامــا تطابــق داشــته   Tier
گرچــه  یکــی از ســطوح تعریــف شــده قــرار بگیــرد؛ ا
برخــوردار  منحصربه فــردی  توپولــوژی  یــک  از 
تشــویق  را  کــزداده  مرا  Tier اســتاندارد  باشــد. 
امــا  برســند  کارایــی  از  ســطح  یــک  بــه  می کنــد 
بــه  الــزام  یــا  آن  بــه  دســتیابی  نحــوه  دربــاره 
اســتفاده از یــک روش خــاص صحبــت نمی کنــد 
تصمیــم  بایــد  مرکــزداده  ســازنده  و  مالــک  و 
کــه چگونــه یــک زیرســاخت را براســاس  بگیرنــد 
گفتــه شــده  اهــداف تجــاری خــود، بــا پارامترهــای 

دهنــد. تطابــق 

چرا به استاندارد Tier نیاز داریم؟
هــر دو جلــد اســناد اســتاندارد Tier )بخش هــای 
 )Operational Sustainability و   Topology
بــه صــورت رایــگان منتشــر شــده و در دســترس 
همــگان قــرار دارنــد. هــر فــردی می توانــد پــس 
اســناد  ایــن  ســاده،  تفاهم نامــه  یــک  تاییــد  از 
کنــد. ده هــا هــزار ســایت مرکــزداده از  را دانلــود 
اســتاندارد Tier بــه عنــوان مرجــع خــود هنــگام 
ســاخت یــا ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد اســتفاده 
کــزداده، بــا بهتریــن  کردنــد. بســیاری از ایــن مرا
جدیــد  ظرفیت هــای  ایجــاد  بــرای  تاش هــا 
کــه باالتریــن نتایــج مطلــوب را بــه  همــراه بــود 
یــک  در  دقیقــا  شــدند  موفــق  و  آورده  دســت 
ــا  ســطح Tier قــرار بگیرنــد. امــا در ســال 202۱ و ب
کل جهــان روی داده اســت؛ بــه  کــه در  تغییراتــی 
کافــی  نظــر می رســد دیگــر »بهتریــن تاش هــا« 
کســب وکاری  نیســت؛ چــون یــک دگرگونــی بــزرگ 
دیجیتالــی بــا محوریــت زیرســاخت های آی تــی 
ظرفیــت  کــه  هنگامــی  و  اســت  افتــاده  راه  بــه 
یــک ســایت مرکــزداده پاســخگو نبــوده و اشــباع 
و  متوقــف  کســب وکارها  ایــن  باشــد؛  شــده 
ظرفیــت  بحــث  بنابرایــن،  می شــوند.  تعطیــل 
شــده  بحرانــی  و  حیاتــی  بســیار  کــزداده  مرا
ســایر  و  اجرایــی  مدیــران  از  بســیاری  اســت. 
هــر  دارنــد  انتظــار  فنــاوری  دنیــای  ذی نفعــان 
از  اطمینــان  بــرای  دسترســی  در  منطقــی  گام 
کسب وکارشــان برداشــته شــود.  ادامــه فعالیــت 
نیروهــای  بــه  شــرکت ها  و  ســازمان ها  برخــی 
فنــی خــود اعتمــاد دارنــد و متناســب بــا نیازهــای 
که  کسب وکارشــان و بودجــه و اســتعداد عملیاتی 
دارنــد؛ ظرفیت هــا را افزایــش می دهنــد ولــی نیــاز 
کارشــان دارنــد.  بــه تاییدیه هایــی بــرای درســتی 
گواهی نامه هــای موسســه  کــه بحــث  اینجــا اســت 
کــزداده  مرا مالــکان  می شــود.  ح  مطــر  Uptime
و  »ســاخت«  »طراحــی«،  مرحلــه  ســه  هــر  در 
ــا  ــد ب ــد می توانن ــت جدی ــک ظرفی ــدازی« ی »راه ان
اطمینــان  و  کــرده  همــکاری  آپ تایــم  موسســه 

و سیســتم سرمایشــی بــه مــدار اصلــی و اجــزای 
طراحــی  مرکــزداده  ســایت  زیرســاخت  حیاتــی 
کــه عــاوه بــر امکانــات Tier II هســتند تا  می شــود 
بتــوان هــر بخــش و جزئــی را بــدون تاثیرگــذاری بــر 
ــداری  ــر و نگه ــات، تعمی ــاوری اطاع ــات  فن عملی
محیط هــای  از  پشــتیبانی  بــه  رونــد  ایــن  کــرد. 
کمــک می کنــد و دیگــر نیــازی  پــردازش اطاعــات 

ــت. ــتم نیس کل سیس ــردن  ک ــوش  ــه خام ب

 Fault( خطا  تحمل پذیری   :Tier IV
)Tolerance

براســاس   Tier IV مرکــزداده  یــک  زیرســاخت 
 Tier III ســطح  در  شــده  گفتــه  مشــخصات 
تحمل پذیــری  مفهــوم  ولــی  می شــود  ســاخته 
ــت.  ــده اس ــزوده ش ــوژی آن اف ــه توپول ــز ب ــا نی خط
کــه  اســت  ایــن معنــی  بــه  تحمل پذیــری خطــا 
وقتــی در یکــی از تجهیــزات یــا بخش هــا خرابــی 
خ داده و در مســیر انجــام یــک عملیــات وقفــه  ر
کل  در  رویــداد  ایــن  اثــرات  می شــود؛  ایجــاد 
ــه  سیســتم و عملیــات آی تــی مشــاهده نشــود. ب
ــی از  ــا بخش ــتگاه ی ــک دس ــی ی ــاده، خراب ــان س زب
کل سیســتم  زیرســاخت، باعــث متوقــف شــدن 

نشــود.

مــن  بــرای   Tier اســتاندارد  ســطح  کــدام 
اســت؟ مناســب 

بــا افزایــش ســطح Tier، هزینه هــای زیرســاخت 
افزایــش  عملیاتــی  پیچیدگی هــای  و  کــزداده  مرا
ایــن برعهــده ســازنده و مالــک  پیــدا می کننــد. 
بــا  متناســب   Tier ســطح  کــه  اســت  مرکــزداده 
کنــد. همیشــه  تعییــن  را  کســب وکار خــود  نیــاز 
راه حــل Tier IV بهتــر از راه حــل Tier II نیســت؛ 
چــون ممکــن اســت ارزش تجــاری برنامه هایــی 
کمتــر  می شــوند؛  اجــرا  مرکــزداده  ایــن  روی  کــه 
فراتــر  موضــوع  ایــن  کــه  کنیــد  توجــه  باشــد. 
یــک  زیرســاخت  اســت.  فنــی  بحــث  یــک  از 
ــا برنامه هــای تجــاری شــرکت ها  ــد ب ــزداده بای مرک
و ســازمان ها تطابــق داشــته باشــد و در غیــر ایــن 
صــورت، ممکــن اســت شــرکت ها بــرای خدمــات 
داشــته  زیــادی  ســرمایه گذاری  اهمیت تــر،  کــم 
کلیــدی،  باشــند یــا بــرای اجــرای ســرویس های 

زیــادی را متحمــل شــوند.  خطــرات 
همچنیــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــید؛ صرف نظــر 
طراحــی  بــرای  را   Tier ســطح  کــدام  اینکــه  از 
ارزش  می کنیــد؛  انتخــاب  خــود  مرکــزداده 
کارایــی آن در  بلندمــدت هــر ســایتی بــا میــزان 
از نحــوه  تابعــی  تعییــن می شــود آن هــم  عمــل 
عملکــرد اســت. یعنــی ممکــن اســت ســایتی بــا 
ــی در عمــل  ســطح Tier باالیــی طراحــی شــود ول
کارایــی متناســبی ارائــه نکنــد و از نظــر عملیاتــی 
در یــک ســطح پایــداری مناســبی نباشــد. ایــن 
اســتاندارد  کتــاب  در  کامــل  طــور  بــه  جنبه هــا 
 Operational و بخــش دوم آن تحــت عنــوان Tier

شــدند. داده  پوشــش   Sustainability

کــزداده  موسســه Uptime انــواع طراحی هــای مرا
و  پیچیــده  طراحــی  عناصــر  بــا  سفارشــی 

و  پیمــان کاران  طراحــان،  کــه  کننــد  حاصــل 
چیــزی  مرکــزداده،  خدمــات  ارائه دهنــد گان 
نمی دهنــد.  ارائــه  انتظــارات  و  نیازهــا  برخــاف 
گواهی نامه هــای  ایــن مراحــل،  از  بــرای هریــک 
ــن  ــا ای ــود دارد ت ــده ای وج ــف ش ــخص و تعری مش
کــه طراحی هــا، ســاخت،  اطمینــان حاصــل شــود 
راه انــدازی و حتــی بعدتــر نگهــداری و تعمیــر یــک 

Tier اســت. اســتاندارد  بــا  مرکــزداده مطابــق 

TIER I

TIER II

TIER III

TIER IV



شــاید ایــن روزهــا واتســاپ پــر ســروصدا و جنجالــی ظاهــر شــده باشــد 
کاربرانــش تمام شــدنی  و حــرف و حدیث هــا دربــاره حریــم خصوصــی 
کاربــر  میلیــارد   ۲ از  بیــش  داشــتن  بــا  آمــار،  اســتناد  بــه  ولــی  نباشــند 
کنــون، واتســاپ متعلــق  هنــوز محبوب تریــن پیام رســان دنیــا اســت. ا
بــه شــرکت فیســبوک اســت ولــی فیســبوک خالــق آن نبــوده اســت و 
میــان  در  را  پیدایــش  داســتان های  هیجان انگیزتریــن  از  یکــی  اتفاقــا 
کارآفرینــان و اســتارتاپ ها هــم عاشــق  اپلیکیشــن های موبایــل دارد. 
داســتان واتســاپ هســتند؛ چــون برایشــان الهام آمیــز و امیددهنــده 
می شــود.  شکســت  هــر  از  پــس  انگیزه هــا  افزایــش  باعــث  و  اســت 
کودکــی  و  داشــته  نشــیبی  و  فــراز  پــر  سرگذشــت  واتســاپ  بنیان گــذار 
مهاجــرت  امریــکا  بــه  بعــد  و  می گــذارد  ســر  پشــت  را  ســختی  بســیار 
امــا  اســت.  ســوپرمارکت  یــک  نظافت چــی  کارش  اولیــن  و  می کنــد 
برنامه نویســی  عاشــق  و  نمی کشــد  دســت  رویاهایــش  از  هیــچ گاه  او 
گوشــه هایی از سرگذشــت »جــان  اســت. در ایــن مطلــب می خواهیــم 
کنیــم: کــوم« بنیان گــذار واتســاپ و تاریخچــه ایــن پیام رســان را مــرور 

کیف؛ منفی ۲۰ درجه سانتی گراد
کــوم متولــد فوریــه ۱۹76 در یــک منطقــه روســتایی اطــراف شــهر  جــان 
کشــور زیــر نظــر دولــت جماهیــر  کــه ایــن  »کیــف« اوکرایــن اســت؛ در دورانــی 
کــوم  زندگــی بســیار ســختی دارنــد. خــود جــان  شــوروی اســت و آن هــا 
چقــدر  اوکرایــن  در   ۱۹80 دهــه  در  جامعــه  فضــای  کــه  می کنــد  تعریــف 
کــه بــرق نــدارد؛ وســایل  بســته بــوده اســت. او در خانــه ای زندگــی می کنــد 
کــوم در  کــه جــان  گرمایشــی نــدارد و از تلفــن خبــری نیســت. مدرســه ای 
کــه دستشــویی نــدارد  کهنــه اســت  آن درس می خوانــد؛ آن قــدر قدیمــی و 
بــرای  بایــد  کوچــک  زیــر 20 درجــه ســانتی گراد، بچه هــای  و در ســرمای 

کننــد و ســرما را بــه جــان بخرنــد. دستشــویی مســافت طوالنــی طــی 
کــوم بــرای پایــان دادن بــه مشــکات در اوکرایــن  تــاش خانــواده جــان 
بی فایــده اســت و اوضــاع هــر روز بــرای ایــن پســربچه ســرکش بدتــر می شــود. 
او بــه همــراه مــادر و مادربزرگــش در ســن ۱6 ســالگی تصمیــم می گیرنــد بــه 
کشــور دیگــری زندگــی بهتــری در  کننــد؛ شــاید در  ایــاالت متحــده مهاجــرت 
کالیفرنیــا  انتظارشــان باشــد. آن هــا در ســال ۱۹۹2 وارد شــهر مانتین ویــو 
کوپــن غــذا بــه همــراه  کمــک هزینــه و  می شــوند و دولــت بــه آن هــا یــک 
کمــک  کــه بــه  کــوم چــاره ای نــدارد  آپارتمانــی بــرای خــواب می دهــد. جــان 
کــه پیــدا می کنــد؛ نظافتچــی  کاری  کنــد. اولیــن  کار  خانــواده شــتافته و 
یــک ســوپرمارکت اســت. مــادرش هــم بــه عنــوان پرســتار بچــه مشــغول 

می شــود.
کامپیوتــر اســت  کــوم ۱8 ســاله می شــود و عاشــق برنامه نویســی بــا  جــان 
کتاب هــای  ــا اینکــه  ــر بخــرد ی کامپیوت ــه بخواهــد  ک ــدارد  ــی ن ــی هیــچ پول ول
بــه  شــود.  یادگیــری  مشــغول  خانــه  در  خــودش  و  کنــد  تهیــه  آموزشــی 
دوم  دســت  کتاب فروشــی  فروشــگاه  یــک  بــه  ســری  صبح هــا،  ناچــار، 
گرفتــه و پایــان روز  کامپیوتــر را امانــت  کتاب هــای برنامه نویســی  مــی زد و 
برمی گردانــد. ایــن مطالعــات شــخصی اش باعــث می شــوند دو ســال بعــد، 
کامپیوتــر و شــبکه همه چیــز را بدانــد و بتوانــد در دانشــگاه ایالتــی  دربــاره 
ــه  ــرده و ب ک کنــد. نظافت چــی ســوپرمارکتی را هــم رهــا  ــام  ســن خوزه ثبت ن
کارشــناس نفوذپذیــری و تســت امنیــت سیســتم ها در شــرکت  عنــوان یــک 
کار می کنــد. ظاهــرا درب هــای خوشــبختی  »ارنســت انــد یانــگ« شــروع بــه 
گهــی اســتخدام شــرکت  کــوم بــاز شــده اند؛ او 6 مــاه بعــد آ بــه روی جــان 
یاهــو را می بینــد و موفــق می شــود بــه عنــوان یــک مهنــدس زیرســاخت 
کار شــود؛ در حالی کــه هنــوز دانشــجوی دانشــگاه  بــه  آنجــا مشــغول  در 
کتــون«  کاری، بــا فــردی بــه نــام »بریــان ا ســن خوزه اســت. در مصاحبــه 
کتــون  آشــنا می شــود و بعدهــا بــه دو دوســت صمیمــی تبدیــل می شــوند و ا

واتســاپ می شــود. اولیــن ســرمایه گذار 

واتساپ؛ صفر درجه
کــوم بــه یاهــو می پیونــدد؛ ایــن شــرکت  کــه جــان  در ســال ۱۹۹7، زمانــی 
کار بــرای انجــام دادن در آن یافــت می شــود. جــان  کلــی  هنــوز نوپــا اســت و 
ــی از  ــرده و حت ک ــا  ــی را ره ــت؛ برنامه نویس ــا اس ــن فضاه ــق ای ــم عاش ــوم ه ک
کار اســت.  دانشــگاه نیــز انصــراف می دهــد و شــبانه روز در یاهــو مشــغول 
کامــا  در فاصلــه ســه ســال، هــم پــدر و هــم مــادرش را از دســت می دهــد و 

تنهــا می شــود.
کار می کننــد و از ایــن  کتــون بیــش از نــه ســال در یاهــو  کــوم و بریــان ا جــان 
رهگــذر دانــش و تجربــه زیــادی نصیب شــان می شــود. جــان از تبلیغــات 
متنفــر اســت ولــی مجبــور می شــود در چندیــن پــروژه تبلیغاتــی یاهــو از 
کــوم ایــن  کنــد. خــود جــان  جملــه پــروژه پانامــا در ســال 2006 مشــارکت 
در  کــردن  کار  از  دیگــر  می گویــد  و  می نامــد  افســردگی«  »دوران  را  دوران 
ــان در ســال 2007 یاهــو را  یاهــو خوشــحال نبــوده اســت. پــس، جــان و بری
ــرد. آن دو  ــکل می گی ــاپ ش ــتان واتس ــم داس کم ک ــا  ــد و از اینج ــرک می کنن ت
کننــد ولــی ایــده  کار  می دانســتند می خواهنــد روی محصــول خودشــان 
شــفافی بــه ذهن شــان نمی رســید. بــرای اســتخدام در فیســبوک اقــدام 
ــه  ــد. ب ــم رد ش ــر ه ــتخدام توییت ــی در اس ــان حت ــدند. بری ــی رد ش ــد ول کردن
ســفری طوالنــی و حــدود یــک ســاله رفتنــد تــا شــاید ذهن شــان بیشــتر 

داستان یک موفقیت
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نگاهی به تاریخچه شکل  گیری 
یکی از محبوب ترین 

پیام رسان های تاریخ 
ارتباطات

)بخش اول(



کنــد و ایــده ای عالــی شــکل بگیــرد. اســتراحت 
کار بــا  گوشــی آیفــون می خــرد و پــس از مدتــی  کــوم یــک  در ژانویــه 200۹، جــان 
کــه تنهــا 7 مــاه از راه انــدازی  کــه فروشــگاه اپ اســتور اپــل  آن متوجــه می شــود 
آن می گــذرد؛ نیــاز بــه اپلیکیشــن های زیــادی دارد و می خواهــد یــک صنعــت 
کــه بیــش از دو ســال  کامــا جدیــدی بــه راه بینــدازد. آن ایــده ای  نرم افــزاری 
دنبالــش می گشــت را پیــدا می کنــد و تصمیــم می گیــرد یــک اپلیکیشــن بــرای 
کــوم  کامــا دموکراتیــک بســازد. ایــده اصلــی جــان  ارتباطــات متنــی تلفنــی امــا 
کنــار نــام خــود داشــته باشــد. نــام  کــه هــر فــردی یــک اســتاتوس در  ایــن اســت 
کلمــه  گذاشــت و تــا حــدودی از   »WhatsApp« اپلیکیشــن پیام رســان خــود را

ــت.  ــده اس ــرداری ش ــر الهام ب ــه خب ــای چ ــه معن »Whats Up« ب

بــه او  بــا بریــان در ارتبــاط اســت؛  کــه هنــوز  کــوم  روز 24 فوریــه 200۹، جــان 
کــرده و می خواهــد یــک اپلیکیشــن  کــه شــرکتی بــه نــام واتســاپ ثبــت  می گویــد 
کــوم پیــش دوســت دیگــر  بــرای اســتاتوس های تلفــن همــراه بســازد. جــان 
دادن  نشــان  ایــده  دربــاره  ســاعت ها  و  مــی رود  فیشــمن«  »الکــس  خــود 
صحبــت  تلفن شــان  شــماره  کنــار  در  افــراد  اســتاتوس  به روزرســانی های 
کــه ایــده خوبــی اســت ولــی یــک  می کننــد. هــر دو بــه ایــن نتیجــه می رســند 
توســعه دهنده آیفــون نیــاز دارنــد. الکــس، جــان را بــا »ایگــور ســولومنیکوف« 

یــک ســایت فرینلســرینگ یافتــه اســت. از  کــه  روســی آشــنا می کنــد 
ــان و الکــس و ایگــور روی  ــی جــان و بری ــود ول ــده واتســاپ ســاده و ابتدایــی ب ای
کــه شــاید شــالوده اصلــی واتســاپ  کردنــد  3 قانــون بســیار شــفاف بــا هــم توافــق 
کنــون باشــند و البتــه دلیــل موفقیــت ایــن اپلیکیشــن پیام رســان در میــان  ــا  ت

ده هــا نمونــه مشــابه دیگــر!
یــک  باشــند؛ مــردم  تبلیغــات نداشــته  کــه در واتســاپ  کردنــد  توافــق  آن هــا 
کلکــی داشــته باشــند و  کاربــری امــن و قابــل اعتمــاد بــدون هیــچ حیلــه و  تجربــه 

پیام هــا هرگــز ذخیــره نشــوند. 

اصــا  کــه  شــد  منتشــر  واتســاپ  اول  نســخه   ،200۹ مــی  در  بعــد،  مــاه  یــک 
ناامیدانــه ظاهــر شــد و دســتاوردی  اول آن قــدر  موفقیتــی نداشــت. نســخه 
کــرد و حتــی بــه  کامــا از توســعه واتســاپ منصــرف  کــوم را  کــه جــان  نداشــت 
کتــون، باتجربه تــر بــود می دانســت  دنبــال شــغل جدیــدی می گشــت. بریــان ا
گفــت  کــوم  بــه جــان  او  اول شکســت خورده هســتند.  نســخه های  همیشــه 
کنــد. هیچ کــس، حتــی دوســتان جــان هــم واتســاپ را  چنــد مــاه دیگــر هــم صبــر 

اســتفاده نمی کردنــد.  از آن  و  دوســت نداشــتند 

در ژوئــن 200۹، اپــل قابلیــت »پــوش نوتفیکیشــن« را بــرای iOS 3.0 معرفــی 
ــه برنامه نویســان اجــازه مــی داد هنــگام اســتفاده از یــک اپلیکیشــن،  ــه ب ک ــرد  ک
ــه  ــاره ب ــوم دوب ک ــان  ــد ج ــث ش ــی، باع گ ــن ویژ ــد. ای کنن ــگ  ــود را پین ــران خ کارب
کــردن برنامــه پیام رســان خــود باشــد. او بــه ایــن  کامــل  فکــر فــرو بــرود و در پــی 
کنــد و  کــه از شــماره تلفــن افــراد بــه جــای ثبت نــام اســتفاده  نتیجــه رســید 
ــه  ــه صــورت یــک شــبکه اجتماعــی پیش ســاخته ب پوشــه مخاطبــان تلفــن را ب
ــار رمزعبــور را فرامــوش  ــود و هــر ب کــرده ب کار  ــا اســکایپ  کار بگیــرد. او مدت هــا ب
کانــت دیگــر می ســاخت. بــه همیــن دلیــل، در واتســاپ  می کــرد و بــه ناچــار یــک ا
کاربــری داشــته باشــد. واتســاپ نســخه بعــدی طوری  گفــت اصــا نبایــد حســاب 
ــورا  ــراد ف ــه هــر وقــت یــک فــرد اســتاتوس خــود را تغییــر مــی داد؛ ســایر اف ک ــود  ب
گردیــد و دوســتان جــان شــروع  متوجــه می شــدند. ایــن رونــد بــا اســتقبال روبــرو 
ــاپ  ــم واتس ــس ه ــی الک ــتان روس ــد. دوس کردن ــن  ــن اپلیکیش ــتفاده از ای ــه اس ب
کردنــد و بــا اســتاتوس هایی ماننــد »مــن دیــر بیــدار شــدم« و »مــن در  را نصــب 
راه هســتم«، وضعیــت خــود را بــه ســایر دوستان شــان خبــر می دادنــد. جــان 
ــی اســتفاده  ــه صــورت یــک پیام رســان آن ــه واتســاپ دارد ب ک ــوم متوجــه شــد  ک
می شــود و بهتــر اســت قابلیــت پیام رســانی هــم بــه آن اضافــه شــود. بنابرایــن، 
کمــی توانســت  گی هــا منتشــر شــد و در فاصلــه  نســخه دوم واتســاپ بــا ایــن ویژ
کــه یــک نقطــه عطفــی بــرای ایــن پیام رســان  کاربــر داشــته باشــد  250 هــزار 

اســت.
گردش پول خواهد رفت.  سراغ تبلیغات و جریان سازی مالی و ابزارهای تقویت 
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ادامه این مقاله را در نسخه بعد بخوانید ...

نکته ها و گفته ها

کائنــات  تمــام  باشــی  چیــزی  خواســتار  واقعــا  هــرگاه 
دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا تــو بــه خواســته ات 

برســی.

در  شــخصی  هــر  تمایــل  میــزان  بــه  بســتگی  موفقیــت 
دارد. پیشــرفت 

کندکه تصمیمی تازه  زندگی شما از لحظه ای تغییر می 
و صحیح بگیرید و به آن پایبند باشید.

هرگز تســلیم نشــوید، امروز ســخت اســت و فردا ســخت 
تــر، امــا پــس فــردا روز روشــنی بــرای تــان خواهــد بود.

کــه می خواهــم  وارن بافــت: مــن همیشــه می دانســتم 
کــه  ثروتمنــد شــوم و حتــی لحظــه ای هــم تردیــد نکــردم 

ثروتمنــد نخواهــم شــد.

هیــچ اهرمــی قــوی تــر از اهــرم مدیریــت در تغییــر رفتــار 
انســانی نیســت.

باشــید  نداشــته  شــجاعت  ولــی  باشــید  داشــته  پــول 
می آییــد. حســاب  بــه  کامــل  ورشکســته  یــک 

کننــد مســیر حرکتتــان را بــرای  وقتــی موانــع بــروز مــی 
رســیدن بــه هــدف تغییــر دهیــد نــه هدفتــان را.

گــر خودتــان  قدرتمنــد بــودن ماننــد خانــم بــودن اســت، ا
کــه نیســتید. کــه هســتید، بدانیــد  بــه دیگــران بگوییــد 

کــه همــان خودســازی  رقابــت اصلــی بــا خودتــان اســت 
و بهتــر بــودن نســبت بــه روز قبــل می باشــد.
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سرگرمی

گاه معروف و معاونش کارآ شرلوک هولمز 

بــه  واتســون  دکتــر  معاونــش  و  معــروف  گاه  کارآ هولمــز  شــرلوک 
ج از شــهر رفتــه و شــب چــادری زدنــد و زیــر آن خوابیدنــد. خــار

نیمه های شب هلمز بیدار شد و آسمان را نگریست. 
گفــت: نگاهــی بــه آن بــاال بینــداز و بــه  کــرد و  بعــد واتســون را بیــدار 

مــن بگــو چــه می بینــی؟
گفت: میلیون ها ستاره می بینم. واتسون 

گفت: چه نتیجه می گیری؟ هلمز 
کــه خداونــد  گفــت: از لحــاظ معنــوی نتیجــه می گیــرم  واتســون 

بــزرگ اســت و مــا چقــدر در ایــن دنیــا حقیریــم.
ج مشــتری  کــه زهــره در بــر از لحــاظ ستاره شناســی نتیجــه می گیــرم 

اســت، پــس بایــد اوایل تابســتان باشــد.
کــه مریــخ در مــوازات قطــب  از لحــاظ فیزیکــی، نتیجــه می گیــرم 

ــد. ــب باش ــه ش ــه نیم ــدود س ــد ح ــاعت بای ــس س ــت، پ اس
گفــت: واتســون تــو احمقــی  کــرد و  شــرلوک هولمــز نگاهــی بــه او 
کــه  کــه بایــد بگیــری اینســت  بیــش نیســتی. نتیجــه اول و مهمــی 

ــد.... ــده ان ــا را دزدی ــادر م چ

در زندگــی همــه مــا بعضــی وقــت هــا بهتریــن و ســاده ترین جــواب و 
کنــار دســت ماســت، راه حــل 

که آن را نمی بینیم... اما آن قدر به دور دست ها نگاه می کنیم 

شماره پارکینگ:
حدس بزنید شماره پارکینگ ماشین پارک شده چند است؟؟

کبریت: پاسخ معمای چوب 
کبریت هــا انعــکاس در تصویــر  کبریــت در تصویــر وجــود دارد و مابقــی چــوب   8 چــوب 

اســت

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

انعکاس زندگی

گهــان پــای پســر بــه ســنگی  کــه نا کــوه قــدم مــی زدنــد  پســر و پــدری داشــتند در 
کشــید: آی!  کــرد، بــه زمیــن افتــاد و داد  گیــر 

آی ی ی!  آ صدایی از دوردست آمد: آ
کی هستی؟  کنجکاوی فریاد زد:  پسرک با 

کی هستی؟  پاسخ شنید: 
پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو! 

باز پاسخ شنید: ترسو! 
پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟! 

کــن و بعــد بــا صــدای بلنــد فریــاد زد: تــو  گفــت: پســرم، توجــه  پــدر لبخنــدی زد و 
یــک قهرمــان هســتی. 

کرد.  صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی. پسرک باز بیشتر تعجب 
کوه اســت ولی ایــن در حقیقت  گوینــد ایــن انعــکاس  پــدر توضیــح داد: مــردم مــی 
کــه بگویــی یــا انجــام دهــی، زندگــی عینــا بــه  انعــکاس زندگــی اســت. هــر چیــزی 
ــر عشــق را بخواهــی، عشــق بیشــتری در قلبــت بوجــود  گ ــو جــواب مــی دهــد. ا ت
گــر بــه دنبــال موفقیــت باشــی، آن را حتمــا بدســت خواهــی آورد. هــر  مــی آیــد و ا

کــه بخواهــی، زندگــی همــان را بــه تــو خواهــد داد. چیــزی را  لطیفه

معما

۱۲8

۳456
7



/tiamnetworks /tiamnetworks /in/tiamnetworks /tiamnetworks

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربـــی، پالک ٢۴۸، تلفن: ۶۶۹۴۲۳۲۳ -  ۶۶۹۴۷۲۰۰ دورنگار:  ۶۶۹۴۲۳۲۴

 www.tiamnetworks.ir :وب سایت                                      info@tiamnetworks.ir :پست الکترونیک

�� �� در ����ن �����...
د���ی ���وری ������ در ��ل د������ ��  

راهکارهای مرکز داده شرکت تیام شبکه

Data Center Solutions



سیستم سرمایشی با قابلیت کن��ل فشار

جهت ایجاد سرمایش پایدار
و ثابت نگهداشتن دمای مرکز داده

▪  مجه� به شیر انبساط الک��ونیکی
▪  Inverter برای کن��ل فشار کندانسور

▪  مجه� به سیستم PLC با قابلیت اندازه گی�ی دقیق 
      پارامتر ها و قابلیت اطمینان باال

▪  مجه� به تابلوی ب�ق داخلی
▪  مجه� به صفحه نمایش لمسی صنعتی

▪  قابلیت استفاده از فن دور متغیر

TAC-209DX+
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